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- Методология на подбор 

2. Добри практики при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за 

развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013 

 

 Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския риболовен флот 

- Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности  

- Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и  селективност 

 

Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и 

маркетинг на продукти от риболов и аквакултура 

- Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

- Мярка 2.2 Аква-екологични мерки 

- Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура 

 

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес 

- Мярка 3.1. Колективни дейности 

- Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, 

места за разтоварване и закрити лодкостоянки 

- Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании 

- Мярка 3.5. Пилотни проекти 

 

Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области: 

- Мярка 4.1 Развитие на рибарските области: 
4.1. МИРГ "Поморие – Несебър“  

4.2. МИРГ "Български черноморски сговор Бяла – Долни Чифлик - Аврен" 

4.3. МИРГ " Високи Западни Родопи Батак - Девин- Доспат " 

4.4. МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо Поле" 

4.5. МИРГ " Приморско - Созопол - Царево" 

4.6. МИРГ " Шабла - Каварна - Балчик " 
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Използвани съкращения: 

 

БФП – Безвъзмездна финансова помощ 

ИАРА – Изпълнителна Агенция „Рибарство и аквакултури“ 

МИРГ – Местна инициативна рибарска група 

МСРСР – Местна стратегия за развитие на сектор „Рибарство“ 

ОПРСР - Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 

2013 

ОП – Оперативна програма 

Програмата - Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 

2007 – 2013 

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство за програмен период 2014 – 2020 

УНП – Уникален номер на проект 
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Увод 

Сборникът с добри практики при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма 

за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013 има за цел да представи 

добрите практики сред проектите, финансирани и успешно реализирани в рамките на 

програмния период, като по този начин доведе до повишаване на информираността на 

целевите групи на ОПРСР и ПМДР, както и на всички заинтересовани страни. Съдържанието на 

сборника следва логиката на проектната схема по Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство” за програмен период 2007 – 2013г., като представя систематизирана и ясна 

информация за добрите практики по всяка от мерките на съответните приоритетни оси, по 

които има реализирани проектни предложения. Подборът на проектите, включени в сборника, 

е базиран на задълбочен анализ на всички изпълнени проекти, както и на проучване сред 

бенефициентите. Популяризирането на добрите практики в рамките на Оперативна програма 

за развитие на сектор „Рибарство“ сред потенциалните бенефициенти, би допринесло за 

трансфериране и мултиплициране на успешните резултати, а от там до повишаване 

устойчивостта на резултатите и подобряване състоянието на сектора в страната. 

 

Какво е добра практика?  

За целите на създаване на сборника е използвана широката дефиниция на термина, съгласно 

която като „добра практика“ се разбира всяка идея, техника, метод, процес или дейност, които 

са по-ефективни при постигане на определен резултат, отколкото всеки друг, като 

изпълнението им е съпроводено с минимални проблеми и непредвидени усложнения. 

Добрата практика също може да бъде определена като най-ефикасен (с оглед на положени 

усилия ) и най-ефективен (с оглед на постигнатия резултат) начин за изпълнение на дадена 

задача , на базата на повтарящи се процедури, които са се доказали с течение на времето и са 

приложими към различен брой хора и контексти (Източник: Wikipedia;). На Европейско ниво 

като синоними на „добра“ практика се използват понятията за „успешна“, „резултатна“, 

„обещаваща“, „най-добра“, “добър пример” и т.н. (www.ec.europa.eu). 

В контекста на проектите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за 

програмен период 2007 – 2013, подборът на най-добри практики е базиран на обстоен преглед 

и анализ на всички одобрени, финансирани и изпълнени проекти и подбор на най-

резултатните сред тях с оглед на техния принос към стратегическата цел на Програмата, а 

именно: 

 „превръщането на сектор Рибарство (2007 - 2013) в конкурентоспособен, модерен и 

динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към 

подобряване качеството на живот в рибарските области“ (Стратегия и описание на приоритети 

и мерки по  ОП за развитие на сектор „Рибарство“). 
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Целеви групи 

Сборникът е насочен основно към потенциалните бенефициенти на Програмата за морско дело 

и рибарство (ПМДР) 2014-2020г. , както и към всички заинтересовани страни. 

Бенефициент е всяка частна или публична институция, организация или предприятие, 

отговорни за инициирането или за инициирането и изпълнението на проекти. В рамките на 

схемите за помощ по чл. 87 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) 

бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и 

получават държавна помощ (http://oprsr.government.bg/?page_id=5).  

В рамките на програмния период 2007 – 2013г., бенефициентите по ОПРСР се разпределят 

както следва: 

Бенефициенти по Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския риболовен 

флот: Юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, 

регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства 

въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби. 

Бенефициенти по Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, 

преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура: Физически лица, регистрирани 

като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, асоциации и 

организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми. 

Бенефициенти по Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес: Публични и публично – частни 

организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни 

институции, асоциации и организации на производителите. 

Бенефициенти по Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области: Рибарски 

групи, избрани съгласно процедурата за конкурентен подбор. Съгласно Член 44 от Регламент 

на Съвета на ЕС № 1198/2006 се прилагат ограничения на дейностите на крайните 

бенефициенти, избрани от рибарските групи. 

Бенефициенти по Приоритетна ос 5 – Техническа помощ: Всички държавни структури, 

въвлечени в изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007 – 

2013/ г. 

 

Цели и обхват 

Сборникът с добри практики има за цел да представи в систематизиран вид добрите практики, 

в рамките на одобрените и успешно изпълнени проекти по ОПРСР 2007 – 2013г. и да послужи 

като инструмент за разпространение на постигнатите резултати сред потенциалните 

бенефициенти и заинтересовани страни. Доказалите се като успешни практики имат потенциал  
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да бъдат трансферирани или надградени, което би спомогнало за подобряване устойчивостта и 

конкурентоспособността на  рибарството и морското дело в страната. 

Подборът на включените в сборника добри практики следва следните изброени по-долу етапи: 

 

Анализът на изпълнените проекти с оглед подбор на успешни практики е фокусиран върху 

обстоен преглед на всички сключени и реализирани към декември 2015г. договори за БФП. 

Извън обхвата на анализа са случаите, при които е прекратен договора за БФП, както и 

проектите които не са финализирани към датата на съставяне на сборника. 

По данни на Изпълнителна Агенция „Рибарство и аквакултури“ към 05.11.2015г. по ОППСР са 

одобрени общо 657 броя проектни предложения, за реализирането на които са сключени 

договори за безвъзмездна финансова помощ, като 78 от договорите са били прекратени по 

искане на бенефициента или поради установена нередност. Разпределението на договорите по 

съответните приоритетни оси/мерки е визуализирано на графика 1. 

Графика 1

 

Най-висок е делът на сключените и изпълнени (в процес на изпълнение) договори за БФП по 

ОПРСР в рамките на Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области, Мярка 5.1. 

Осигуряване на техническа помощ, и Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване 

1. Анализ на 
изпълнените 

проекти 

2. Провеждане 
на проучване 

сред 
бенефициентите 

3. Събиране на 
допълнителна 
информация 

относно 
изпълнението на 

проекта 

4. Избор на най-
добрите 

примери/ 

проекти 

5. Изготвяне на 
сборника 

Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския 
риболовен флот 

Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, 
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура 

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес 

Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области 

Приоритетна ос 5 – Техническа помощ 

104 

113 

34 

278 

128 

2 

30 

4 

14 

28 

Договори за БФП по ОПРСР 2007-2013 

Общ брой Договори за БФП Брой анулирани/прекратени договори 
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на риболовни дейности, което е видно от диаграмата за разпределение на договорите за БФП 

по мерки към м. Ноември 2015г. 

Графика 2

 

Успешните практики в рамките на Мярка 4.1. Развитие на рибарските области са разпределени 

и представени като проекти реализирани в рамките на всяка от шестте Местни инициативни 

рибарски групи на територията на страната. Както е видно от диаграмата, налице са и мерки, 

по които е обявен прием, но не са входирани, одобрени или финансирани проектни 

95 

0 

7 

0 

0 

64 

1 

0 

0 

0 

18 

5 

0 

3 

21 

1 

0 

264 

100 

 Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни 
дейности  

Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на  риболовни 
дейности 

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и  селективност 

Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов 

Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота 

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Мярка 2.2 Аква-екологични мерки 

Мярка 2.3 Мерки за опазване здравето на потребителя 

Мярка 2.4 Мерки, насочени към опазване здравето на животните 

 Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми 

 Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и 
аквакултура 

Мярка 3.1. Колективни дейности 

Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и 
флора 

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски 
пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки 

Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании 

Мярка 3.5. Пилотни проекти 

Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова 

Мярка 4.1. Развитие на рибарските области: 

Мярка 5.1. Техническа помощ: 

Брой ДБФП резлизирани или в процес на изпълнение към м. Ноември 2015 
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

предложения. Доколкото е регистрирана липса на каквато и да било реализирана практика, 

мерките, по които не са сключени договори за БФП, са изключени от съдържанието на 

сборника.  

Проектите по Приоритетна ос 5 – Техническа помощ също са изключени от анализа доколкото 

бенефициентите по мярка 5.1. са всички държавни структури, въвлечени в изпълнението на 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007 – 2013/ г. 

Методология 

Анализът на проектите и селектирането на добри практики се основава на разработени за 

конкретната цел критерии за подбор: 

1. Сключен и изпълнен в срок ДБФП; 

2. Липса на наложена финансова корекция по ДБФП; 

3. Реализирани към датата на изготвяне на сборника /декември 2015г./; 

4. Принос за изпълнение на целите на съответната мярка; 

5. Допълнителни критерии: 

5.1. Проектът носи ползи, преки или косвени, за заетите лица в сектор „Рибарство“,  

и/или за жителите на рибарските области; 

5.2. Наличие на иновативен елемент; 

5.3. Принос за опазване на околната среда; 

5.4. Устойчивост на резултатите; 

В анализираната извадка попадат всички проекти, които са одобрени на етап проектно 

предложение, налице е сключен Договор за БФП, всички дейности по Договора са изпълнени в 

рамките на предварително установения срок, не са налице нарушения които да доведат до 

налагане на финансова корекция, и резултатите от проекта са допринесли за изпълнение 

целите на съответната мярка. Наличието на един или повече от допълнителните критерии за 

подбор увеличават шансовете конкретен проект да попадне в извадката на селектирани добри 

практики. Проекти, при които е налице неспазване на срокове или имат наложена финансова 

корекция, остават извън обсега на анализ, независимо от постигнатите резултати. Изключени 

от анализа са и проектите, със срок на изпълнение след датата на приключване на сборника. 

След селектиране на проектите, е проведено проучване сред бенефициентите с оглед 

набиране на допълнителна информация, , споделяне на лични впечатления и опит. 

Проучването сред бенефициентите е проведено с помощта на структурирано интервю и 

телефонна анкета. 

Информацията, относно съдържателната страна на проектите е цитирана въз основа на  

предоставените от страна на представители на ИАРА материали, в това число и тези, 

предоставени от управители на Местните инициативни Рибарски групи. Относно 

информацията, свързана със споделен опит или препоръки от страна на бенефициента, е 

цитирана информация от проведеното проучване.  
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

Информацията за всяка от добрите практики има следната структура: 

1. Име на проекта 

2. Приоритетна ос/ Мярка 

3. Бенефициент/ Партнираща организация 

4. Размер на БФП в лева 

5. Продължителност 

6. Описание на проекта 

7. Цели 

8. Резултати 

9. Личен опит, препоръки 

10. Контакти 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Добри практики при подготовка и изпълнение на проекти 

 по Оперативна програма за развитие  

на сектор „Рибарство” за  

програмен период 2007 – 2013г. 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския риболовен флот 

Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности  

 

 

Нарязване на риболовен кораб Морска легенда ВН 3901 за 

скрап 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на 

риболовни дейности  

Бенефициент Север експорт ООД 

Размер на БФП (в лева) 43697,67 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

 

Проектът е насочен към постоянно прекратяване на 

риболовната дейност посредством нарязване на риболовен 

кораб за скрап. Плавателният съд е с обща дължина 11  метра, 

произведен е преди 44 години и е с общ тонаж 5,13 БТ. Кораб „ 

Морска легенда” е оборудван с пелагични тралове и хрилни 

мрежи. 

Цели 

 

Приспособяване риболовното усилие на българския 

риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни 

ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот. 

Резултати 
 
Нарязан и скрапиран риболовен кораб „Морска Легенда“ 
ВН3901 

Контакти 
 
Север експорт ООД, Г. Харасимов – управител; 
http://severexport.com/bg/ 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и  селективност 

 

 

Ремонт на гребен вал, смяна на втулки, почистване, ремонт и 
боядисване на подводната част на РК29 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби 

и  селективност 
Бенефициент "Морски Риболов-Несебър" ООД 

Размер на БФП (в лева) 22988.47 лв. 

Описание на проекта 

 

Проектът е насочен към ремонт на кораб с рег.номер РК29. По 

конкретно, на ремонт подлежи гребения вал, подмяна на 

втулки, също и почистване, ремонт и боядисване на 

подводната част на кораба. 

 

Цели 

- Подобряване на безопасността на борда на 

риболовния кораб; 

- Подобряване на работните условия и хигиената на 

борда на риболовния кораб; 

Резултати 

 Ремонтиран гребен вал; 
 Подменени втулки; 
 Почистена, ремонтирана и боядисана подводна част на 

кораба; 
 

Контакти 
„Морски Риболов-Несебър" ООД, Г. Мартинов – управител, 

0554 4 256 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на 

продукти от риболов и аквакултура 

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

 

Изграждане на риболюпилня за интензивно отглеждане на 

аквакултури-костурови и други деликатесни видове риби в 

рециркулационна система в с. Славеево, общ. Добричка. 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент „Бул Аква Фиш“ ООД 

Размер на БФП (в лева) 1 919 035.79лв. 

Описание на проекта 

Изградената риболюпилня се състои от риболюпилен 

комплекс за костурови и други деликатесни видове риби, 

рециркулационна система за отглеждане на разплодниците и 

зарибителния материал, както и от филтърен блок за 

риболюпилнята. Риболюпилният комплекс се състои от пет 

затворени кръга, където се отглеждат и размножават рибите, 

място за подготовка на разплодниците за получаване на 

половите продукти, люпилни апарати и басейни за оплодения 

хайвер, място за подхранване на новоизлюпените личинки до 

5 гр., място за доотглеждане на укрепналите личинки до 7-10 

гр., филтърен блок. 

Цели 

Проектът е насочен към изграждане на съвременен комплекс 

за получаване на зарибителен материал от костурови и други 

деликатесни видове риби в рециркулационна система, както и 

оптимизиране на годишното производство на зарибителен 

материал от посочените видове риби за нуждите на 

собствената ферма за интензивно отглеждане на аквакултури, 

възможност за продажба на зарибителен материал на други 

рибовъдни ферми в страната и чужбина. 

Резултати 

Построен е риболюпилен комплекс, оборудван с басейни за 

подготовка на разплодници, басейни за полуизкуствено 

размножаване, реактори за кислород, филтри, риболюпилни 

апарати за люпене на хайвер, система за отглеждане на жива 

храна за хранене на личинките с осигурен температурен и 

светлинен режим, стъклени аквариуми за укрепване на 

новоизлюпените личинки с обем до 700 л., басейни за 

доотглеждане на малки рибки с тегло до 7-10 гр. Всяка линия  

е снабдена с реактор за кислород, барабанен филтър, 

биологичен филтър и система за охлаждане и отопление на 

водата и въздуха, цистерни за оборотна вода и др., като 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

построеното няма аналог в България и Югоизточна Европа. 

Личен опит, препоръки 

„Изпълнението на целия проект беше предизвикателство, 

но най-трудно беше да се убедят отговорните фактори, че 

се строи обект без аналог в страната с необходим за 

пазара краен продукт.“ 

Към бъдещите бенефициенти: „Да се въоръжат с много 

търпение, за да реализират намеренията си, независимо от 

трудностите и съпътстващите проектите 

проблеми“….защото „Когато си убеден в това, което 

правиш и преследваш поставените цели няма непреодолими 

трудности“ - Ж. Василев - управител. 

Контакти „Бул Аква Фиш“  с. Прилеп, общ. Добричка  
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в 

плаващи мрежени клетки (садки) в яз. Батак. Садкова 

инсталация "ДАВ" за отглеждане на бяла риба и шаран 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата  

Бенефициент "Д.А.В." ЕООД 

Бюджет (в лева) 491 615.71лв. 

Описание на проекта 

За задоволяване на непрекъснато растящото потребление на 

пазара от сладководно и морска риба са разработени редица 

технологии. Една от най- съвременните и най-използвани 

технологии е отглеждането на риба в плаващи мрежени 

клетки - садки в различни водоеми - крайбрежни, вътрешни н 

изкуствени. Садковите инсталации се изграждат от модерни и 

екологично издържани конструкции от пластмасови тръби. 

Садковата ферма (инсталация) с кръгли садки представлява 

два понтона, свързани чрез обслужваща площадка, около 

които са разположени кръглите садки, прикрепени с 

капронови въжета и други подходящи елементи. Това прави 

всяка отделна садка независима от другите - тя може да бъде 

премествана по всяко време, където е необходимо. Това е 

изключително технологично предимство, което позволява в 

зависимост от условията да се извършва разреждане на 

садките, придвижването им по вода, отделянето им от сала 

при заболяване на рибата и необходимост от осигуряване на 

карантина и лечение, както и за въвеждането на поточност при 

прилагането на технологията на отглеждане на рибата в садки 

(чрез разместване на садките) или други технологични 

манипулации с рибата. 

Цели 
Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в плаващи 

мрежени клетки (садки) в яз. Батак 

Резултати 

Резултат от реализирането на проекта е конструкцията на 
фермата (инсталацията) за аквакултури на „ДАВ" ЕООД в частта 
за производство на бяла риба и шаран за консумация, която се 
състои от 22 броя производствени плаващи мрежени клетки 
(садки), кръгли с.Ф 12 м. монтирани на дълбочина 5 м, на две 
понтонни линии, свързани чрез обслужваща площадка и два 
броя технологични садки, кръгли Ф8 м. изработени от 
пластмаса - полиетиленови тръби и връзки - РЕ- 100, дървени 
пътеки, монтирани устойчиво, с метални връзки закотвени II 
закрепени за дъното.  
Съгласно инвестиционното намерение, се отглеждат съответно 
17 броя садки с бяла риба и 5 броя садки с шаран. Посадката в 
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

садките за бяла риба е 10 бр /м. и за шаран- 14бр. 
В садковата ферма (инсталация) на „ДАВ" ЕООД се извършва 
регулярен мониторинг върху качеството на водата. За целта 
четири пъти годишно се вземат водни проби - на всеки 3 
месеца по една, за качеството на водите в района на обхвата 
на садковата база, по показателите със задължителни 
стойности, посочени в издаденото разрешително за ползване 
на воден обект. 

Контакти  "Д.А.В." ЕООД, Д. Веселинов, ves002@abv.bg 
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Изграждане на рибовъдна ферма "ХЕПИ ФИШ" за 

отглеждане на пъстървови видове 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент "ХЕПИ ФИШ" ООД 

Бюджет (в лева) 1 095 457 ,05 

Описание на проекта 

Рибовъдната ферма е с площ от 32 000 м2 в землището на с. 
Съдийско поле, Община гр. Нова Загора. Парцелът се намира 
на брега на р. Тунджа. Фермата се намира на 2 км. под яз. 
Жребчево, който е разположен на 25 км² площ и е четвъртият 
по големина язовир в България. Това е причина за 
относително хладните води на реката през лятото и 
незамръзването ѝ през зимата.  
В стопанството се отглежда основно дъгова пъстърва и есетри. 
Стопанството предлага също и зарибител от тези видове, както 
и пъстърва в различни големини. Фермата има възможност за 
доставка с хладилен транспорт на риба както и закупуване от 
място на жива или чистена риба. За планувания обем 
производство е изграден риболюпилен комплекс. Към 
риболюпилния комплекс са прикрепени и складовите 
помещения, лабораторията, аптеката, както и битовия 
комплекс и санитарния възел. Във фермата се извършва 
редовен мониторинг на хидрохимичните параметри, съгласно 
изискването в Разрешението за водоползване издадено от 
Басейнова дирекция и съгласно Общите изисквания за 
качествените и количествени изисквания към водата в 
рибовъдните ферми. 

Цели 

Целта на този проект е да бъдат разработени технологични 

параметри за култивиране на пъстървови видове при 

условията на рибовъдна ферма „ХЕПИ ФИШ” ООД. В 

рибовъдното стопанство се отглеждат пъстървови видове 

риби, основно дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss). Хепи 

фиш е едно от най-новите и най-модерни рибовъдни 

стопанства в България. 

Резултати 

Напълно изградена и функционираща рибовъдна ферма, 
отговаряща на всички изисквания за извършването на такава 
дейност, със собствена лаборатория и риболюпилня. 
Определящ фактор за получаване на добри резултати при 
отглеждането на дъгова пъстърва за консумация е 
количеството и качеството на водата и разтворения в нея 
кислород. Освен с оптималните си хидрохимични показатели, 
водоизточникът трябва да осигурява многократен водообмен 
на денонощие, за да се прилагат достатъчно интензивни 
методи за отглеждане. В рибовъдната ферма е изградена 
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система за окислородяване на водата, което предполага и 
увеличаване на гъстотата на посадката. 

Контакти „Хепи Фиш“ ООД, http://www.happyfish-bg.com  

 

  

http://www.happyfish-bg.com/
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Изграждане и оборудване на садкова ферма "ДУПЛЕКС - АХ" 

за риборазвъждане на пъстърва в акваторията на яз. Достап, 

в землището на гр. Сърница, местността Орлино, община 

Велинград, област Пазарджик 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент "ДУПЛЕКС - АХ" 

Размер на БФП (в лева) 725 622.24 лв. 

Продължителност 9 месеца 

Описание на проекта 

Изграждане и оборудване на садкова ферма "ДУПЛЕКС - АХ" за 
риборазвъждане на пъстърва в акваторията на яз. Достап, в 
землището на гр. Сърница, местността Орлино, община 
Велинград, област Пазарджик.  
Инвестиционният проект предвижда изграждане на садкова 
инсталация в яз. "Доспат", както и закупуването на 
допълнително оборудване, необходимо за осъществяване 
дейността на фирмата. 
Общата площ, разрешена за ползване от „ДУПЛЕКС-AX" ЕООД 
е 200 дка, а планираните полезни производствени мощности 
за производство на дъгова пъстърва са 2 дка с технологичен 
сервитут около тях 10 дка. Акваторията на садковата 
инсталация е означена с шамандури. Конструкцията на 
фермата (инсталацията) за аквакултури на ,ДУПЛЕКС-АХ“ в 
частта за производство на пъстърва за консумация, се състои 
от 22 броя производствени плаващи мрежени клетки (садки), 
кръгли с Ф 12 м, монтирани на дълбочина 5 м, на две 
понтонни линии и два броя технологични садки кръгли Ф10 м, 
изработени от пластмаса - полиетиленови тръби н връзки - РЕ-
100, дървени пътеки, монтирани устойчиво, с метални връзки, 
закотвени за дъното и закрепени за брега. Следователно 
компанията е избрала съвременна технология за интензивно 
отглеждане на риба в садки /плаващи мрежени клетки/. 

Цели 

Създаване на специализирана непълносистемна садкова 

ферма (инсталация) от упоителен тип за отглеждане на дъгова 

пъстърва. За реализирането й се предвижда изграждане и 

монтиране на садкова ферма (инсталация) в акваторията на 

язовир ‘’Доспат“. Отглеждането на пъстърва в садки в 

условията на яз. ‘’Доспат“ (чиста вода, липса на тиня и 

неприятен ‘’дъх‘‘на рибата, специализирана храна) гарантира 

високи вкусови качества на месото. 

Резултати 

1. Изграждане на ферма чрез използване на съвременна 
технология от модерни и екологични издържани 
конструкции за интензивно отглеждане на риба в садки 
(плаващи мрежени клетки); 
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2. Откриване на 5 нови работни места с цел обслужване на 
фермата; 

3. 100% възвръщаемост на инвестицията и висока 
рентабилност. 

Контакти "ДУПЛЕКС - АХ", Х. Хабил - управител 

  

 

  



 
 
 

21 
 

 

Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Изграждане на трети етап на ферма от подводен тип за 

производство на култивирани миди 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент "Дълбока" ООД  

Бюджет (в лева) 773 079.094 лв. 

Продължителност 1, 4 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към изграждане на ферма за производство 

на култивирани черноморски миди с площ 2080 кв.метра. 

Мидената нива е разположена в акваторията на Черно море, в 

местността „Дълбока” от района на Каварна. 

"Дълбока” ООД продължава разширяването на фермата за 
производство на черноморски миди до постигане на 
предвидения в разрешителното капацитет от 34 100 кв. м. 
площ до 2017 година, с което цели да се превърне в основен 
производител на черноморски миди в България. 
Технологията на производство на този тип ферми се отнася за 

производството на миди, живи, култивирани, черноморски за 

консумация. Култивирането на миди е отглеждане на 

личинките на черната мида – Митилус галлопровинцалис 

върху изкуствени съоръжения (инсталации) до нарастването 

им в промишлени размери над 4см. дължина на черупката.  

Свободно живеещите в морската вода личинки на черната 

мида се прикрепват върху спуснатите от производителя 

изкуствени основи - колекторни въжета, провесени от 

инсталацията (ферма от подводен тил), хранят се 

самостоятелно с фитоплактона от средата, в която живеят и 

след 9-12 месеца представляват промишлена продукция за 

реализация. Технологията позволява постоянен контрол и 

осигуряване на стабилност на средата. Намаляват до минимум 

евентуалните възможности за реализиране на трудови 

злополуки. Според специалистите този начин на производство 

на култивирани миди не могат да се определят недостатъци в 

сравнение с  досега съществуващите методи на добив на 

миди. 

Цели 

Изграждане на трети етап на ферма от подводен тип за 
производство на култивирани миди. Като основната цел на 
проекта е разнообразяването на икономическите дейности и 
възможности за получаване на алтернативни доходи, чрез 
използването на естествена среда за производството на 
черноморски миди. 
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Резултати 

Резултатът от планираната инвестиция е експлоатиране на 
една съвременна подводна ферма за отглеждане на 
култивирана черноморски миди. Фермата успява да възвърне 
направените до този момент инвестиции.  

Контакти "Дълбока" ООД , В. Прокопиев, http://www.dalboka.com 
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Изграждане на лодка - тип катамаран за обработка на 

култивирана мида 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 
Бенефициент "Ейнджъл Дайвърс" ООД 

Бюджет (в лева) 134 880,08 лв. 

Продължителност 6 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е ориентиран към изграждане на плавателен съд тип 

катамаран, на който се извършва цялостната обработка на 

продукцията от мидена ферма „Чимоси, находищата са в 

района на залив „Равденски нос", с Равда, община Несебър. 

Елементите на инвестиционния проект са: 1. Проектиране и 

изграждане на плавателен съд тип катамаран; 2. Машини и 

агрегати, с помощта на които се обработва продукцията от 

мидената ферма като изцяло са съобразени с екологичните 

изисквания на ЕС. Идеята на проекта е всички операции по 

преработката на миди , презареждане на колекторите, да се 

извършва на борда и само готовата продукция за пазара  да 

достига до брега. 

Цели 

- Изграждане на лодка - тип катамаран за обработка на 

култивирани миди, което максимално съкращава 

работния процес, тъй като всички операции за 

обработка на мидите се извършват на борда.  

- Използване на морска вода при преработка на мидите, 

което предотвратява замърсяване, както на 

продукцията, така и затлачване бреговата ивица, ако 

мидите се преработват в близост или на самия бряг.  

- Поставяне на нови линии се извършва с помощта на 

катамаран, с което се избягва наемане на външна 

фирма за монтаж на нови линии или възстановяване 

на повредени линии. 

Резултати 

Създаване на плавателен съд тип катамаран - всички машини 
монтирани на борда изключително много облекчават работата 
на екипажа. Операциите се извършват на място, с което се 
спестява гориво и време и се опазва околната среда. 

Личен опит, препоръки 

„Целите които сме си поставили дават задоволителен 

резултат. С опита придобит от практиката при бъдещ 

проект всичко ще бъде много по функционално и различно 

от настоящето положение….Гордеем се с продукцията 

която клиентите определят като най- добрата в района.“  
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Към бъдещите бенефициенти: „Да потърсят връзка с фирми 

преминали по този път . На всички които са потърсили 

помощ и съвет съм  помогнал в рамките на възможното“. 

М. Ангелов. 

Контакти "Ейнджъл Дайвърс" ООД, М. Ангелов, mlad_ang@abv.bg 
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Мидена ферма в района на залив "Аля", южно от маслен нос, 

община Приморско. 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент "Морски дарове" ООД 

Бюджет (в лева) 613 955.70лв. 

Описание на проекта 

В проекта се използва технология за отглеждане на морска 
мида, при която процесите на отглеждане, калиброване, 
почистване и сортиране са автоматизирани и значително 
повишават ефективността на производствения процес. В 
основата на проекта стои технологично решение, разработено 
от британската XPLORA UK Ltd., която има сертифициран метод 
за производство на мидени линии. 
Мидена ферма е изградена в зона за развитие и 

възпроизводство на черупчести, естествено защитена от 

вълнови и ветрови фактори. Тази защитеност води до известно 

постоянство на температурата на водата, което е от особено 

значение при отглеждането на черна мида. Инвестицията е 

разположена в близост до брега, което позволява добро 

обслужване, охрана и видоенаблюдение. Необходимостта от 

реализиране на проект с такава насоченост се налага от факта, 

че в южното Черноморие има само две ферми, чиято 

продукция не може да покрие изцяло нуждите на пазара от 

култивирани миди. 

Цели 

Изграждане на мидена ферма на част от площта за 

водоползване, с цел увеличаване на добивите. В основата на 

проекта стои технологично решение за отглеждане на миди, 

разработено от XPLORA UK Ltd., Великобритания, притежател 

на сертифициран метод за производство на мидени линии.  

Резултати 

Изградена мидена ферма за култивирана черна морска мида 
(Mytilua galloprovincialts) в акваторията на Черно море, в 
района на талии „АЛЯ", находящ се на 5/пет/ километра 
северно от гр. Приморско, община Приморско . 
Елементите и резултатите на инвестиционния проект са:  
1. Закупени и инсталирани нови машини и оборудване на 
ферма за миди, състоящо се от котви, шамандури, въжени 
линии н колектори;  
2. Закупени и внедрени специализирана складова техника и 
складови транспортни средства за обслужване на фермата: 
електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни 
контейнери и др.  
3. Закупено сервизно плавателно средство.  
4. Осигурени съоръжения и оборудване за подобряване 
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безопасността и условията на труд и  
5. Извършени дейности, свързани с подготовката на проекта, 
инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на 
технически и/или технологичен проект.  

Контакти 
"Морски дарове" ООД , Е. Сивева 

http://mussel-kavarna.com/ 
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Производство на биомаса от водорасли във фотобиореактор 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент „Унимилк“ ЕООД 

Бюджет (в лева) 1 214 214.79 лв. 

Продължителност 17 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към създаване на услочия за производство 
на биомаса от водорасли във фотобиореактор. Водораслите са 
едни от най-интересните създания на природата - от тях се 
смята, че се е зародил животът на Земята преди три и 
половина милиарда години. Те са в основата на живота на над 
един милион биологични вида, включително и на човека. Над 
21% от кислорода на планетата се дължи на водораслите, а 
храната, с която се хранят всички създания, пряко или косвено 
е свързана с тях. Повече от хиляда години хората използват 
водораслите като източник на храна или лек за много болести. 
И днес спирулината продължава да бъде част от 
всекидневната диета на коренното население на Африка и 
Америка, като са разработени методи за отглеждането й и в 
други страни. 

Цели 

Преустройство на съществуващи сгради и създаване на 
условия за стартиране на производство на биомаса от 
водорасли във фотобиореактор. Производството на водорасли 
‘‘хлорела‘‘ е  първото по рода си в страната. 

Резултати 

Преустроени три съществуващи сгради, застроени на площ от 1 
176 кв.м и създадени условия за преработка на водораслова 
биомаса. Изградена оранжерия, в която се отглеждат 
водорасли /хлорела/. Водораслите се осветяват от естествена, 
пряка слънчева светлина, а при отсъствие на слънце, под 
стъклената повърхност на басейна е изградено подходящо 
осветление/осветителни тела/ за по бърз растеж. Разтворът, в 
който се отглежда хлорелата се върти денонощно в плитък 
басейн. Когато се натрупа достатъчно биомаса, част от 
водораслите се отвеждат за центрофугиране. Инсталирана е 
центробежна помпа за пренос на суспензията към 
центрофугата. След отделянето на хлорелата, разтвора се 
връща обратно в басейна и се добавя хранителна среда. 
Водораслите се сушат в сушилни, които са изградени в 
непосредствена близост до оранжерията. Няма отпадъчен 
материал, който да замърсява околната среда. Изсушената 
биомаса се опакова в полиетиленови пликове, поставени в 
кутии, изработени от пластмаса или достатъчно дебел картон. 
Опакованата биомаса се съхранява на тъмно в сухи и чисти 
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помещения. Не се отделят вредни вещества. 

Контакти 
 „Унимилк“ ЕООД , Д. Димитров - управител, гр.Септември, ул. 

„Г. С. Раковски“ № 72А   
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Модернизация на рибовъдно стопанство "Тунджа-73" ЕООД 

чрез закупуване на оборудване /система/ за наблюдение и 

контрол, с цел подпомагане на традиционните аквакултурни 

дейности 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент "Тунджа 73" ЕООД 

Бюджет (в лева) 33 228 лв. 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Проектът прилага методи на производство, в частност на 
контрол и управление, които елиминират обичайните 
негативни практики в сектор „Аквакултура” и допринасят за 
намаляваме на отрицателното въздействие върху околната 
среда, също както и за повишаване на положителните ефекти 
за природата. Проектът подпомага традиционните 
аквакултурни дейности водещи до подобряване на социално-
икономическите аспекти, като е пряко свързан с предпазване 
на стопанството от диви птици и хищници. 
Реализирането на инвестиционния проект подпомага 
разнообразяване на производството, насочено към нови 
видове, и производство на видове с добри пазарни 
перспективи. От години рибовъдното стопанство е 
единственият частен субект в страната, извършващ 
целенасочени усилия в тази насока, що се касае шаранови 
рибовъдни стопанства. 
Инвестиционният проект има един единствен елемент - 
система за наблюдение и контрол, включваща термовизионна 
и дневна камера, разположени върху ротационна поставка 
(pan tilt) и пункт за управление. 
Причините предполагащи реализацията на проекта са 
породени от факта, че Тунджа - 73 ЕООД е най- голямото 
действащо пълносистемно шараново стопанство в България. 
Общата му площ е З 121 131 кв.м. Разстоянието между двата 
края на стопанството надхвърля 4 км). Стопанството включва 6 
броя угоителни басейни с обща площ 2 млн. 460 хил. кв м.. 4 
броя отрасни басейни. 7 бр. складови басейни и 8 бр. люпилни 
басейни, маточни басейни. 
Функционирането на рибовъдното стопанство предполага 
извършването на разнообразни дейности, в различни части от 
него по едно и също време. Това налага създаването на 
оптимална организация за управление, мониторинг и контрол 
в стопанството за постигане на максимално добри резултати. 
Поради тази причина проектът е насочен към въвеждане на 

модерно оборудване за наблюдение и контрол на дейностите, 

които се извършват в стопанството едновременно на голямо 

разстояние една от друга.  
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Цели 

Модернизация на рибовъдно стопанство "Тунджа-73" ЕООД 

чрез закупуване на оборудване /система/ за наблюдение и 

контрол, с цел подпомагане на традиционните аквакултурни 

дейности. 

Резултати 

- Създадена система за наблюдение и контрол, в т.ч. и 
нощно време, което позволява навременно 
локализиране на диви животни и птици, 
концентриране на човешки фактор в районите на 
тяхната поява и ограничаване на тяхното въздействие 
без използването на методи целяща тяхното 
нараняване или убиване. 

- Подобрен контрол при извършване на дейностите, 
намалени загуби породени от човешки грешки и 
дейността на диви животни. 

-  Оптимизация на управлението на процесите и тяхното 
качество, и повишен икономически ефект от дейността. 

- Подобрено качеството на труда, и осигурени по-
безопасни условия на труд. 

В дългосрочен план е създадена добра практика на 
управление, което създава предпоставка за развитието на 
устойчивост при отглеждането на нови видове аквакултури, с 
добри пазарни перспективи. 

Контакти 
"Тунджа 73" ЕООД, Т. Пашов, гр. Николаево, ул. "Капитан 

Райчо Николов" №99, http://tundja73.run-bg.com  

  

 

 

http://tundja73.run-bg.com/
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Изграждане и оборудване на мидена ферма за отглеждане 

на култивирана черноморска мида(mutilus galloprovincialism 

lam) 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент "Трансимпекс фишинг" ЕООД 

Бюджет (в лева) 1211273,86 лв. 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Изграждане и оборудване на мидена ферма (инсталация) 
“Транс Созопол” за отглеждане на култивирана черноморска 
мида в акваторията на Черно море, североизточно от нос 
“Св.Агалина” в землището на гр. Созопол, община Созопол, 
област Бургас, на 675м от брега навътре в акваторията, в 
крайбрежните морски води, осигуряващи условия за живот и 
възпроизводство на черупкови организми, с площ 509 545 
кв.м., с размери 1000х500х1000х519м, лимит на 
производството до 750 т./годишно. Конструкцията на фермата 
за култивирано отглеждане на миди е от типа плаваща, тип 
„дълги линии”, въжено-колекторен тип, общо 60 броя, с 
дължина на една линия 150м. Двете основни въжета на всяка 
линия се поддържат на повърхността от пластмасови 
поплавъци. Всяка дълга линия от двата си края се фокусира 
стационарно към подходящо оразмерени дънни 
стоманобетонови котви. Колекторът е непрекъснато „космато 
въже” с дължина 2000м. окачено вълнообразно към двете 
носещи въжета на дългата линия. Всички крайни точки на 
фермата са маркирани и овеховани със светещи надводни 
окунтуряващи буйове, с далечина на видимост 1 морска миля. 
За осъществяване на дейността има издадено разрешително 
за ползване на повърхностен воден обект 
№22360014/26.10.2011г. от МОСВ Басейнова дирекция за 
управление на водите в черноморски район. Мидената ферма 
има закупени лодка и двигател, които се намират в Марина 
Созопол, също така има закупен моторен кораб тип 
“КАТАМАРАН” “ХЕТ МИА” с рег. № Сз-1026, водолазно 
оборудване и машини за обработка на мидите. 

Цели 

Целта на проекта е изграждане на мидена ферма за 

култивиране на черноморска мида (Mutilus Galloprovincialts 

Lam) в акваторията на Черно море в района на град Созопол и 

добив до 400 тона годишно.  

Резултати 

Изградена мидена ферма и последващо подобряване. 
Функционирането на фермата се осъществява в съответствие с 
всички национални и европейски изисквания и стандарти за 
технология и техника за отглеждане, калиброване, почистване 
на миди и пласиране на пазара, което от своя страна дава 
добра възвръщаемост на инвестициите и рентабилност от 
производството й. 
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Личен опит, препоръки 

„Опитът ни показва, че въпреки навременното изпълнение 

на проекта, незнайно защо институциите се бавят. 

Констатациите и проверките се забавят доста във 

времето, въпреки, че в много кратки срокове ги 

отстраняваме……Гордеем се с правилното изпълнение на 

мидената ферма, с нейното подобрение, замяна на 

проектните буйове с нови по-надеждни, като сме проучили и 

взели опита на Франция и Испания.“ 

Към бъдещите бенефициенти: „Много внимателно да четат 

договорите с ИАРА и да отстояват интересите си при 

сключване на договор. От нас поискаха намаляване на 

субсидията с около 360 000. Консултантите, които 

оценяваха проекта не бяха компетентни в тази област.“ Е. 

Горанов – управител.  

Контакти 
"Трансимпекс фишинг" ЕООД , гр. София, ул. Княгиня 

Клементина №20 

  

 

 



 
 
 

33 
 

 

Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 
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Изграждане на ферма за култивиране на змиорка "Фиш 

фарм БГ 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.1  Производствени инвестиции в аквакултурата 

Бенефициент "Фиш Фарм БГ" ЕООД 

Бюджет (в лева) 2 553 104,53 лв. 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

„Фиш Фарм БГ” ЕООД взима мотивирано решение за 
изграждане на ферма за култивиране на змиорка, отчитайки 
европейските производствени практики за развиване на 
аквакултура на този деликатесен вид риба.   
„Фиш фарм БГ“ е първата ферма за култивиране на змиорка в 
България. Змиорката е риба с висока добавена стойност и 
огромен пазарен и експортен потенциал. Този вид риба е 
предпочитан от съдържателите на ресторанти и суши вериги в 
ЕС, като пазарната калибровка за екземплярите е от 140 гр + 
до 150 гр +. Тъй-като в България няма култура на приготвяне на 
змиорката, то потенциалът за реализация на продукцията е 
лимитиран, а производството на фермата е ориентирано в 
основната си степен към експорт.  
Изграждането на фермата допринася за намаляване на 
натиска върху естествената популация, предизвикан от 
стопанския риболов и дава възможност да се извършват 
регулярни доставки на деликатесна риба за партньорите извън 
страната.  

Цели 

Целта на проекта е изграждане на ферма за култивиране на 
змиорка. Съгласно обявени данни от годишните доклади на 
Световната организация по земеделие и храни /FAO/ към ООН, 
увеличаването на риболовното усилие в световен мащаб и 
свръхриболовът оказват пагубно влияние върху развитието на 
естествените рибни популации. Поради тази причина са 
проведени редица реформи в областта на Общата рибарска 
политика на Европейския Съюз, насочени към намаляване 
натиска от риболова върху естествените рибни ресурси. Като 
алтернатива на риболова, се насърчава използването на 
редица мерки за ускорено развитие на производството на 
аквакултура, която да задоволи потреблението на риба и 
други водни организми.  
След внимателен анализ от страна на мениджмънта на 
компанията и проучване на световния и европейски опит в 
култивирането на змиорка, се заложи на идеята за изграждане 
на наземна ферма, чрез използване на рециркулационна 
технология (RAS) в закрити производствени помещения. 

Резултати 
Изградена наземна ферма за култивиране на змиорка, чрез 
използване на рециркулационна технология (RAS). С оглед на 
дългосрочните резултати този тип технология има следните 
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характеристики:  
• Висока степен на контрол на процеса на култивиране на 
рибата в сравнение със стандартните проточени рибовъдни 
стопанства; 
• Създаване на оптимални условия за растеж на рибата без 
производството да се влияе от атмосферните условия;  
• Ефективно използване на водните ресурси, вследствие на 
рециркулацията;  
• Драстично намаляване на работната ръка - при този тип 
затворени рециркулационни системи за производството на 
120 т. змиорка е необходим персонал до 3-ма човека 
целогодишно на пълен работен ден, докато при полу-
интензивно отглеждащите стопанства, броят на работниците 
целогодишно е между 20 и 30 човека.   
Като резултат от проекта се отчитат и следните фактори: по-
добро използване на факторите за производство; въвеждане 
на нови процеси и технологии; намаляване себестойността на 
произвежданата продукция; подобряване на безопасността и 
хигиенните условия на производство и труд; въвеждане на 
самостоятелна търговска марка. 

Контакти "Фиш Фарм БГ" ЕООД , Кр. Кръстев 
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Мярка 2.2 Аква-екологични мерки 

 

 

Акваекологичен план за опазване на околната среда на 
територията на рибовъдно стопанство "Скравена", община 
Ботевград, област Софийска 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 2.2 Аква-екологични мерки 

Бенефициент "Булаква фиш" ЕООД 

Размер на БФП (в лева) 76 281 лв. 

Продължителност 60 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към възстановяване, обособяване и 
устойчиво опазване на местообитания на растителни и 
животински видове в района на стопанството. 
Изпълнението на проекта допринася за трайно опазване на 
популациите на редките и застрашени видове в района на 
стопанството и осигурява тяхната прехрана на територията на 
стопанството. 
Полза от проекта има и по отношение на опазване на водната 
околна среда чрез понижаване на интензивността на 
производството на риба, както и замяна на обичайно 
използваните в рибовъдната практика химически препарати с 
доказано безвредни аналози или прекратяване на употребата 
им. 

Цели 

Целта на проекта е възстановяване , обособяване и устойчиво 

опазване на местообитания на растителни и животински 

видове в района на рибовъдно стопанство „Скравена“. 

Резултати 

Изработен и въведен в експлоатация Акваекологичен план за 
опазване на околната среда на територията на рибовъдно 
стопанство "Скравена", за срок от 5 години. 
Дългосрочни резултати: 

 Принос към възстановяване, обособяване и устойчиво 
опазване на местообитания на растителни и 
животински видове в района на стопанството. 

 Трайно опазване на популациите на редките и 
застрашени видове в района на стопанството и 
осигуряване на тяхната прехрана на територията на 
стопанството. 

 Опазване на водната околна среда чрез понижаване на 
интензивността на производството на риба, както и 
замяна на обичайно използваните в рибовъдната 
практика химически препарати с доказано безвредни 
аналози или прекратяване на употребата им 

Личен опит, препоръки 

„Резултатите от проекта са налице –  стопанството е 

пълно с всякакви животинки. Първата година долетя двойка 

черни щъркели, а на следващата бяха поне двайсетина, 
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което ни кара да сме удовлетворени от изпълнението на 

проекта“ – Н. Димов  

Контакти 
"Булаква фиш" ЕООД, гр. Ботевград, Николай Димов – 
управител, Bulaquafish@gmail.com 
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Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура 

 

 

Разширяване и модернизация на рибопреработвателно 

предприятие в село Слънчево /Варненска област/ чрез 

изграждане и оборудване на нова хладилна база и 

закупуване на специализирана транспортна техника 

 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти 

от риболов и аквакултура 

Бенефициент „Мичик” ООД 

Размер на БФП (в лева) 518 366 лв. 

Продължителност 4 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е ориентиран към разширяване на хладилната база 
на съществуващо рибопреработвателно предприятие за 
производство, съхранение и реализация на солена, 
маринована, пушена, веяна и замразена обработена и 
необработена риба и рибни продукти, находящо се в с. 
Слънчево, Варненска област, също както и към закупуване на 
специализирана транспортна техника за превозване на 
продукцията.  
Продукцията, резултат от производствената дейност на 
„Мичик” ООД е разделена в пет групи: замразена 
необработена риба; замразена обработена риба и рибни 
продукти; солена риба и рибни продукти; маринована риба и 
рибни продукти; пушена, веяна риба и рибни продукти. 
За една година, планираната производствена програма след 
реализацията на инвестиционния проект е за производството 
на пакетирана скумрия, пакетирани шпроти, пакетирана 
салата,  скумрия филе, хек филе, акула котлет, мариновани 
шпроти, солени шпроти, маринована херинга филе, пушена 
скумрия, веяна скумрия, пушена херинга филе, пушени 
шпроти  и пушена салата. 

Цели 

- Разширяване на хладилната база на съществуващо 

рибопреработвателно предприятие за производство, 

съхранение и реализация на солена, маринована, 

пушена, веяна и замразена обработена и 

необработена риба и рибни продукти; 

- Закупуване на специализирана транспортна техника за 

превозване на продукцията; 

- Подобряване условията и безопасност на труда; 

- Производството на висококачествени рибни продукти с 

цел запълване на пазарни ниши; 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

- Постигане на капацитет 1500кг/ден готов продукт. 

Резултати 

 Разширена хладилната база на рибопреработвателно 

предприятие за производство, съхранение и 

реализация на солена, маринована, пушена, веяна и 

замразена обработена и необработена риба и рибни 

продукти; 

 Закупувана специализирана транспортна техника за 
превозване на продукцията; 

 Разкрити 10 нови работни места; 

Контакти 
„Мичик” ООД , гр. Варна, ул. Акад. Иг. Курчатов 1, Зеленчукова 

борса , Димитър Димитров - управител 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Предприятие за производство на рибни изделия от първично 

преработена риба в УПИ -Плодекс, квартал 112,град 

Карлово,област Пловдив 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти 

от риболов и аквакултура 

Бенефициент „Три морета” ЕООД 

Размер на БФП (в лева) 2 659 187 лв. 

Продължителност 8 месеца 

Описание на проекта 

 

Проектът се състои в изграждане на ново модерно 

предприятие за производство на рибни изделия от първично 

преработена риба с дневен капацитет 1 тон преработвана 

суровина. Предприятието е изградено в гр. Карлово, като е 

осигурено съвременно технологично оборудване, отговарящо 

на всички изисквания на ЕС в областта на ветеринарния и 

санитарен контрол, стандартите за качеството и безопасност. 

Инвестицията е насочена към производство на 

полуконсервирани рибни продукти – филе от аншоа и 

маринована аншоа по нова за България технология. 

Предприятието произвежда полуконсервирани продукти, 

които не са стерилизирани посредством висока температура, а 

посредством процес на осоляване за определено 

регламентирано време. Производствената програма 

предвижда годишно производство на 1000 т. филе аншоа и 7 т. 

филе от маринована аншоа. 

 

Цели 

- Изграждане на ново модерно предприятие за 

производство на рибни изделия от първично 

преработена риба; 

- Производство и маркетинг на нови продукти чрез 

прилагане на нови технологии за производство и 

разработване на иновационни производствени 

методи. 

 

Резултати 

 Изградено и функциониращо предприятие за 
производство на рибни изделия от първично 
преработена риба; 

 Производство и маркетинг на нови рибни продукти, 
произведени по нова за България технология; 

 Разкрити 10 работни места. 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Контакти „Три морета” ЕООД, М. Сантистебан – упр-л, ad@trimoreta.com 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Изграждане на нова пазарна структура - стоково тържище 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти 

от риболов и аквакултура 

Бенефициент „ Атлантик ” АД   

Размер на БФП (в лева) 311 154 лв 

Описание на проекта 

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на 

специализирано стоково тържище за търговия с риба, рибни 

продукти, аквакултури и продукти от аквакултури. Новата 

пазарна структура е проектирана в съответствие със 

световните добри практики и тенденции в областта. 

Проектната идея е изцяло подчинена на изискванията на 

приложимото европейско и национално законодателство. 

Целта е чрез реализация на планираната инвестиция да се 

изгради нова пазарна структура за търговия на едро с риба, 

рибни продукти, аквакултури и продукти от аквакултури, 

съответстваща на световната практика и отговаряща на 

актуалните нужди в сектора. 

Изграждането на модерно стоково тържище и предлагане на 

пълният обем съпътстващи услуги гарантират както висока 

степен на ефективност, така и удовлетвореност на крайните 

клиенти и търговци на тържището. 

С реализацията на инвестиционния проект се способства 
постигането на изискванията на европейското законодателство 
по отношение на общата организация на пазара, чрез 
осигуряване на прозрачност, по-добър контрол върху данните 
и качеството, както и осигуряване на по-добри условия за 
участниците в процеса като цяло. 
Инвестиционният проект обхваща цялостен инвестиционен 
цикъл от закупуването на подходящ терен за изграждане на 
пазарната структура до закупуване на всички активи 
обезпечаващи дейностите и предлаганите услуги. 
Характерна особеност на инвестиционното предложение е 
проектирането му в унисон със световните тенденции за 
внедряване на технологии водещи до едновременно 
значително намаление на отрицателното въздействие върху 
околната среда и оптимизиране на оперативните разходи. 

Цели 

Целта е да се изгради нова пазарна структура за търговия на 

едро с риба, рибни продукти, аквакултури и продукти от 

аквакултури, съответстваща на световната практика и 

отговаряща на актуалните нужди в сектора. 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

Резултати 

 Реализиран цялостен инвестиционен цикъл от 
закупуването на подходящ терен за изграждане на 
пазарната структура до закупуване на всички активи 
обезпечаващи дейностите и предлаганите услуги; 

 Изградена съвременна пазарна структура, отговаряща 
на световните стандарти на терен с площ от 19 999 м2 , 
находящ се гр. Бургас, П.К. 8000, Местност 
„Дванадесетте”, с идентификатор 07079.2.355. Общата 
разгъната застроена площ на обекта е 5 756,10 кв.м. 

 Създадени предпоставки за намаление на 
отрицателното въздействие върху околната среда и 
оптимизиране на оперативните разходи; 

Контакти 
„ Атлантик ” АД , Ивайло Русинов – управител; http://atlantic-

group.org/ 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Изграждане на цех за преработка на риба с хладилен склад в 

УПИ 1 кв 47-а,местност "Враждебна -ЮГ 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти 

от риболов и аквакултура 

Бенефициент ET "Алекс - Александър Христов Спасов" 

Размер на БФП (в лева) 1 517 852,32 лв 

Продължителност 8 месеца 

Описание на проекта 

Проектът се състои в изграждане на модерно и съвременно 

предприятие за преработка на рибни продукти ориентирани 

към Българския и Европейски пазар. Оборудването в цеха е по 

последни технологии, с което се цели постигане на високо 

качество на произвежданите продукти. 

Цели 

Общи цели: 
- производство на продукти с високо качество за 

запълване на пазарните ниши; 

- подобряване условията и безопасността на труда; 
- подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и 

хигиенните условия или качеството на продуктите; 

Специфични цели: 
- Изграждане и оборудване на модерно и съвременно 

предприятие  за преработка на рибни продукти; 

- Достигане на капацитет от 300 тона продукт на година; 

- Разкриване на 15 работни места. 

Резултати 

 Изградено модерно и съвременно предприятие за 
преработка на рибни продукти, оборудвано с най-
съвременни технологии, съсредоточено върху 
Българския и Европейски пазар; 

 Достигане на максималния капацитет от 300 тона 
продукт на година и беше постигнат само след две 
години след започване работа на предприятието; 

 Разкрити 25 работни места. 

Личен опит, препоръки 

„С помощта, която получихме, успяхме много бързо да 

станем конкурентоспособни. Към момента се конкурираме с 

големи Европейски фирми и по нищо не им отстъпваме. 

Успяваме да  реализираме продуктите си в: България, 

Румъния, Гърция, Холандия, Белгия“ , Ал. Христов, управител. 

Контакти 
ET "Алекс - Александър Христов Спасов" , гр. София, кв. 

Враждебна, alexfish@abv.bg 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Въвеждане на информационна система за автоматизиране 
на производствената дейност във фирма "Диавена“ 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти 

от риболов и аквакултура 

Бенефициент „Диавена“ ООД 

Размер на БФП (в лева) 422 027лв. 

Описание на проекта 

 

Проектът е насочен към въвеждане на информационна 

система ERP за автоматизиране и управление на 

производствения процес във фирма "Диавена“ ООД. 

Цели 

 

Оптимизиране на производствения процес 

посредством въвеждане на нова технология – 

информационна система ERP за автоматизиране и 

управление на производствения процес във фирма 

"Диавена“. 

Резултати 

 Внедрена система за управление на бизнеса от типа 
ERP. 

 Повишен потенциал за вземане на управленски 
решения, за успешно и устойчиво управление на 
фирмата; 

 Решени редица проблеми свързани с управление на 
ресурси, обслужване на клиенти, контрол, отчетност и 
други във фирмата; 

Контакти 

 

Диавена ООД, Иванчо Железчев управител; 

zhelezchev@diavena.com  
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес 

Мярка 3.1. Колективни дейности 

 

 

Кампания за отстраняване на изгубени риболовни 

принадлежности от морското дъно в района на област Варна 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 3.1. „Колективни дейности” 

Бенефициент Сдружение „Живот за Черно море” 

Размер на БФП (в лева) 743098 лв. 

Продължителност 8 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към почистване на морското дъно от 
изгубени и изоставени риболовни уреди и принадлежности и 
отстраняване на други отпадъци в резултат на социална и 
стопанска дейност. Целта е с дейностите по проекта да се 
противодейства на негативните за морската екосистема 
последици от „призрачния” риболов, което да допринесе и за 
развитието на дребния традиционен риболов в района. 

Цели 

Основната цел на проекта се изразява в почистване на 
морското дъно от изгубени и изоставени риболовни 
принадлежности с цел да се противодейства на т.нар. 
призрачен (нелегален) риболов в определена (планирана) 
зона на Черно море. По този начин проектът допринася и за 
развитието на дребномащабния крайбрежен риболов в 
района, за подобряване на екологичното състояние на  
определената черноморска зона, и въздейства благоприятно 
върху развитието на аквакултурите. 

Резултати 

1. Разработена методика за почистване на морското дъно 

в избрания район; 

2. Районът за почистване е обследван с кораб, при което 

чрез обхождане на района, водолазите са маркирали 

ключовите точки за детайлно почистване на морското 

дъно; 

3. Почистено морско дъно в рамките на маркираните 

полета чрез водолазна дейност.  

4. Събраните риболовни уреди и принадлежности от 

морското дъно са складирани в кошове, разположени 

на палубата на кораба и всяка вечер, при акустирането 

на плавателния съд в пристанището, отпадъците са 

депортирани в градско депо. 

5. Изработена уеб страница и 3 бр. рекламни табели; 

6. В дългосрочен план изпълнението на проекта води до 

положително влияние върху екосистемата в зоната и 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

допринася за благоприятното развитието на 

аквакултурата. 

Контакти 
 Сдружение „Живот за Черно море”, Калин Красенов 

http://www.lifeforblacksea.com/index.php 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Усъвършенстване на професионалните умения в областта на 

рибарството на безработни лица от Община Девин 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 3.1. Колективни дейности 

Бенефициент Община Девин 

Размер на БФП (в лева) 153 398,00 лева 

Продължителност  

Описание на проекта 

Проектът е насочен към подобряване на професионалните 
умения на безработни лица от община Девин и повишаване 
мотивация им за включване на пазара на труда. По проекта е 
организирано и проведено професионално обучение по 
специалност „ Рибовъдство” на 47 лица от Община Девин. 

Цели 

Общата цел на проекта е да допринесе за усъвършенстване на 
професионалните умения в областта на рибарството 
Специфични цели на проекти и задачите са: 
- Да повиши професионалните компетенции на 50 лица 

от община Девин; 
- Да повиши информираността на представители на 

целевата група и на местната общност относно сектор 
„Рибарство” и ОПРСР; 

- Да допринесе за подобряване на шансовете за заетост 
и насърчаване на заетостта в сектор „Рибарство”. 

Резултати 

 Повишена професионална квалификация в областта на 
рибарството на 47 безработни лица от община Девин; 

 Повишена мотивация за активно участие на пазара на 
труда и в частност за реализация в сектор „Рибарство” 
на 47  безработни лица от община Девин; 

 Повишена информираност сред местната общност и 
заинтересовани страни относно инициативи за 
насърчаване на заетостта и подобряване на 
професионалните компетенции в сектор „Рибарство”; 

 Повишена информираност относно Оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство” и 
възможностите за развитие в сектор „Рибарство”. 

Личен опит, препоръки 

„Удовлетворени сме от постигнатите резултати, 
тъй като 47 безработни лица от община Девин 
повишиха своята професионална квалификация и 
пригодност за заетост в сектор „Рибарство“. Като 
първи проект, финансиран от Оперативна програма 
за развитие на сектор „Рибарство” се научихме 
стриктно да съблюдаваме изпълнението на 
планираните дейности по проекта, спрямо 
заложените в договора. Бихме препоръчали на 
бъдещите бенефициенти да формулират ясни и 
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реални цели на проекта. Да бъдат упорити при 
активиране на безработни лица за включването им в 
дейности по подобен проект.“ – Ръководител проект 

Контакти 
Община Девин, гр. Девин, обл. Смолян, ул. „Дружба” №1, пк 

4800 
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Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за 

разтоварване и закрити лодкостоянки 

 

Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище 

„Сарафово“ 

Приоритетна ос/ Мярка 

Мярка 3.3. Инвестиции, насочени към реконструкция и 
модернизация на пристанища, които се ползват от рибарите за 
разтоварване на уловите, места за разтоварване и закрити 
лодкостоянки. 

Бенефициент Община Бургас 

Размер на БФП (в лева) 9 775 765,54 лв. 

Продължителност 18 месеца. 

Описание на проекта 

Изграждането на модерно рибарско пристанище на 
територията на община Бургас повишaва многократно 
контрола и ограничава нерегламентираните риболовни 
дейности. 
Чрез изграждането на рибна борса на територията на 
пристанище „Сарафово“ се  дава възможност на рибарите за 
директна продажба на улова. Същевременно крайният 
потребител се снабдява с риба от първа ръка, без участието на 
прекупвачи, което е своеобразен регулатор за пазара на риба в 
града. 
Община Бургас, в качеството си на оператор на пристанището, 

осигурява контрол върху дейността на рибната борса за 

постигане на прозрачност и баланс в процеса на търговия. В 

следствие на модернизацията, пристанището предлага ток, 

вода и интернет до всяко корабно място, което ще улесни 

инсталирането и използването на модерно корабно 

оборудване. Пристанището предоставя необходими условия 

за съхранението на улова на борда на риболовния кораб. 

Цели 

Проектът за реконструкция и модернизация на рибарско 
пристанище в Сарафово има за цел достигане на адекватен на 
нуждите капацитет за безопасно приставане, престояване и 
обслужване на рибарски кораби и осигуряване на ефективно, 
безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и 
временно съхраняване на уловите, както и за подобряване на 
работните условия. 
Създаване на рибна борса, на която рибарите могат директно 
да реализират улова. Така крайният потребител  купува прясна 
риба без участието на прекупвачи, което  наложи регулация и 
прозрачност на пазара.  

Резултати 

 Реконструирано и модернизирано пристанище, 

осигуряващо адекватен капацитет за безопасно 

приставане, престояване и обслужване на рибарски 
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кораби, а също така ефективно, безопасно и 

хигиенично оборудване за разтоварване и временно 

съхраняване на улова. Пристанището има капацитет от 

104 места за кораби до 8 метра и 6 места за кораби до 

20 метра; 

 Създадени са условия за развитие на риболовната 

индустрия в град Бургас и региона. 

 Предвидени са административна сграда, паркинг с над 

100 места, зона за първа продажба и други. 

Непосредствено до сградите е разположено покрито 

тържище за първа продажба на улова с 20 броя маси. 

Фасадите са решени в атрактивен модерен стил, 

обемно-пространственото решение наподобява 

множество мидени черупки във формата на морска 

вълна. Периметърът на цялата ограда да е осветен и 

снабден със системи за видеонаблюдение. В западния 

край на пристанището е разположен хелинг, 

осигуряващ пускането на вода на плавателните съдове, 

както и тяхното изваждане на суша за извършване на 

ремонтни дейности. За ремонтната дейност е 

предвидена открита площадка, разположена 

непосредствено до хелинга. В зоните за акостиране и 

швартоване на плавателни съдове са осигурени 

колонки за електрозахранване и водоснабдяване за 

нуждите на рибарите. 

Контакти 
Община Бургас , 8000 Бургас, ул. "Александровска" 26 
тел. централа 056 840915; Н. Недялков – р-л проект 
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Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании 

 

Промоция на продукти от риболов и аквакултура в Община 

Златарица 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 3.4 Развитие на нови пазари и промоционални 

кампании 

Бенефициент Община Златарица 

Размер на БФП (в лева) 117 138 лв. 

Продължителност 5 месеца 

Описание на проекта 

Реализацията на проекта в община Златарица се предполага от 
конкретните нужди и проблеми на целевия регион, които са 
свързани с необходимостта от предприемане на мерки за 
превенция и преодоляване на тревожните последствия от 
нездравословно хранене на населението, тенденция на 
затлъстяване, особено сред младежите и увеличаване на 
риска от заболявания на сърдечно-съдовата система. В тази 
връзка, провеждането на организирана и насочена към 
различни потребители промоционална кампания относно 
високата хранителна стойност на рибните продукти и 
продуктите от аквакултури и доказаната им полезност за 
здравето, ще допринесе за превенция и ограничаване на 
тревожните тенденции. 
Проектът е насочен към различни целеви групи, в това число и 
производители на рибни и продукти от аквакултури, като 
предлага възможност за активизиране на тяхната 
маркетингова дейност от гледна точка популяризиране на 
продукцията им и респективно повишаване на потреблението 
на риба, рибни продукти и продукти от аквакултура сред 
местното население. 
Предложените дейности отговарят на потребностите на 

целевите групи и са замислени от гледна точка включване на 

широк кръг заинтересовани страни в процеса на 

реализирането на проекта. Използваните комуникативни 

методи в промоционалната програма, които включват 

представяне в медиите, изработване на рекламни материали, 

провеждане на промоционални събития, са избрани с цел 

постигане на максимален обхват на кампанията. 

Предложеният комуникационен микс е разработен за 

разнообразна публика, посланията, свързани с основната цел 

на проекта, са насочени към различни потребители, за да се 

обхване обстойно аудиторията и да се постигне максимален 
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ефект от предвидените дейности. 

Цели 

Основна цел на проекта е популяризиране на продуктите от 
риболов и аквакултура, което да допринесе за: 

1. Повишаване потреблението на вътрешния пазар на 
продуктите от риболов и аквакултура; 

2. Подобряване престижа на продукти от риболов и 
аквакултури,  както и на самия сектор "Рибарство" 

Задачите, пряко свързани с основната цел на проекта, са: 
•Повишаване информираността на целевите групи относно 
доказаната полезност и висока хранителна стойност на 
продуктите от риболов и аквакултура; 
•Повишаване информираността на целевите групи относно 
основните традиционни за страната ни и региона видове 
продукти от риболов и аквакултура; 
•Акцентиране върху предимствата от употребата на продукти 
от риба и аквакултури, в сравнение с традиционните за 
българската кухня меса и хранителни продукти; 
•Повишаване потреблението на продукти от риболов и 
аквакултури, 
•Подобряване пазара на промотираните продукти. 

Резултати 

1. Посредством изпълнението на проекта и проведената 
промоционалната кампания целевите групи са по-
добре информирани относно ползотворното влияние 
от консумацията на риба и положителните за 
организма ефекти от включването на риба и 
аквакултури в хранителното меню. 

2.  Повишената информираност по тези въпроси създава 
предпоставки за промяна на установените нагласи за 
употреба на традиционни меса и хранителни продукти 
и ще стимулира здравословното потребление на 
продукти от риболов и аквакултури. 

3.  Промоционалната кампания запозна представителите 
на местната общност с основните за региона и страната 
видове продукти от риболов и аквакултури. 

По този начин се популяризира продукцията на местните 
производители и се стимулира развитието на пазара на тези 
продукти. 

Контакти 
Община Златарица, общ.Златарица, обл.Велико 
Търново,ул."Ст.Попстоянов" №22, mail@zlataritsa.net 
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Промоционална кампания на продукти от риболов и 

аквакултура в Община Пазарджик 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 3.4 Развитие на нови пазари и промоционална 

компания 

Бенефициент Община Пазарджик 

Размер на БФП (в лева) 248482.5 

Продължителност 8 месеца 

Описание на проекта 

Проектът предлага диференциран подход във връзка с 
максимална съобразност на дейностите с потребностите на 
целевите групи и включване на всички заинтересовани страни 
в процеса на неговото осъществяване. Предложените 
комуникативни методи, групирани в три блока (медийно 
присъствие, рекламни материали, промоционални събития) са 
избрани с цел постигане на максимален обхват и ефект от 
кампанията посредством включване на техники за разнороден 
вкус и потребители. Предлагането на интересни и запомнящи 
се крайни продукти, които да привлекат вниманието и да 
провокират мисленето на крайните адресати на информация, 
са съчетани с постигането на оптимална публичност и 
прозрачност на проектното изпълнение. 
Проектът допринася за постигането на общите цели на 
мярката, а именно промоция на продукти от риболов и 
аквакултура, както и повишаване потреблението на вътрешния 
пазар на продукти от риболов и аквакултура. 

Цели 

Основна цел на проекта е промоция и популяризиране на 
продуктите от риболов и аквакултура, което от своя страна ще 
допринесе повишаване на потреблението на вътрешния пазар 
на продуктите от риболов и аквакултура и повишаване на 
имиджа на продукти от риболов и аквакултури, както и този на 
сектор "Рибарство" 
За постигане на основната цел на проекта, са поставени 
следните непосредствени задачи: 
- Запознаване на аудиторията с доказаната полезност и 

висока хранителна стойност на продуктите от риболов 
и аквакултура; 

- Запознаване на аудиторията с основните традиционни 
за страната ни и региона видове продукти от риболов и 
аквакултура и начините на техния добив; 

- Акцентиране върху предимствата от употребата на 
продукти от риба и аквакултури, в сравнение с 
традиционните за българската кухня меса и 
хранителни продукти; 

- Насърчаване потреблението на продукти от риболов и 
аквакултури; 

- Повишаване потреблението на промотиранитс 
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продукти. 

Резултати 

 Целевите групи са по-добре запознати с доказаната 
полезност и високата хранителна стойност на 
продуктите от риболов и аквакултура. Представителите 
на местната общност научиха повече за основните 
традиционни за страната ни и региона видове 
продукти от риболов и аквакултура и начините на 
техния добив. 

 Провеждането на промоционалната кампания в 
различни направления съдейства за постигането на по-
висока информираност относно предимствата от 
употребата на продукти от риба и аквакултури, в 
сравнение с традиционните за българската кухня меса 
и хранителни продукти. 

 Популяризирането на продуктите от риболов и 

аквакултура и предимствата от тяхната консумация 

допринася за повишаване на потреблението им сред 

представителите на целевата група.  

 Изпълнението на проекта подпомогна и местните 

производители в промоцията на тяхната продукция и 

по този начин допринася за повишаване на 

потреблението й и подобряване на пазара на 

продуктите от риболов и аквакултура. 

Личен опит, препоръки 

„Най важният урок, който научихме с изпълнението на 

проекта е, че упоритата работа води до добри резултати“ 

Към бъдещите бенефициенти: „Да включат активно 

проектите си в медийни кампании, които да се реализират 

под формата на различни публикации – новини, статии, 

интервюта, репортажи, анкети и други, свързани с 

проекта, дейностите и инициативите за по-добра 

информираност на гражданите.“ – ръководител проект. 

Контакти Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. България №2 
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Промоционална кампания на продукти от риболов и 

аквакултури в Община Смядово 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални 

кампании 

Бенефициент Община Смядово 

Размер на БФП (в лева) 133166.88 

Продължителност 7 (седем) месеца 

Описание на проекта 

Проектът се изпълни на територията на община Смядово и в 

него бяха включени всички населени места в общината - 

Александрово, Бял бряг, Веселиново, Желъд, Кълново, Ново 

Янково, Риш, Смядово, Черни връх, Янково. Основна цел на 

проекта е промоция на продуктите от риболов и аквакултура, с 

насърчаване и повишаване потреблението на вътрешния 

пазар на продуктите от риболов и аквакултура и подобряване 

престижа на продукти от риболов и аквакултури, както и на 

самия сектор "Рибарство". Изпълнените дейности по проекта 

включваха: изпълнение на промоционална програма, 

изработка на рекламни материали, провеждане на 

информационни събития и социологическо изследване за 

ефекта от реализирането на промоционалната кампания.  

Цели 

Общи цели: 
- Повишаване потреблението на вътрешния пазар на 

продуктите от риболов и аквакултура; 
- Подобряване престижа на продукти от риболов и 

аквакултури, както и на самия сектор "Рибарство". 
Специфични цели: 
- Промоция и популяризиране на продуктите от риболов 

и аквакултури. 
Непосредствени задачи: 
- Повишаване информираността на целевите групи 

относно доказаната полезност и висока хранителна 
стойност на продуктите от риболов и аквакултура; 

- Повишаване информираността на целевите групи 
относно основните традиционни за страната ни и 
региона видове продукти от риболов и аквакултура; 

- Акцентиране върху предимствата от употребата на 
продукти от риба и аквакултури, в сравнение с 
традиционните за българската кухня меса и 
хранителни продукти; 

- Повишаване потреблението на продукти от риболов и 
аквакултури; 

- Подобряване пазара на промотираните продукти. 



 
 
 

58 
 

 

Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

Резултати 

1. Посредством изпълнението на проекта и провеждането на 
промоционалната кампания целевите групи са по-добре 
информирани относно ползотворното влияние от 
консумацията на риба и положителните за организма ефекти 
от включването на риба и аквакултури в хранителното меню.  
2. Повишената информираност по тези въпроси създава 
предпоставки за промяна на установените нагласи за употреба 
на традиционни меса и хранителни продукти и стимулира 
здравословното потребление на продукти от риболов и 
аквакултури.  
3. Промоционалната кампания запознa представителите на 
местната общност с основните за региона и страната видове 
продукти от риболов и аквакултури. По този начи се 
популяризира продукцията на местните производители и се 
стимулира развитието на пазара на тези продукти. 

Личен опит, препоръки 

Към бъдещите бенефициенти: „Да кандидатстват и 

изпълняват подобни проекти, тъй като добре се приемат 

от обществеността.“ – ръководител проект. 

Контакти Община Смядово, www.smyadovo.bg 

  

 

 

 

http://www.smyadovo.bg/
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Електронен информационен портал за продукти от риболов и 
аквакултура 

Приоритетна ос/ Мярка 
Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални 
кампании 

Бенефициент Сдружение "Рибовъди Струма" 

Размер на БФП (в лева) 29220 лв. 

Продължителност 60 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към провеждане на промоционална 
кампания на продуктите от риболов и аквакултури, 
посредством изработване на електронен информационен 
портал. Порталът представя научнообоснована информация 
относно многообразието на продуктите от риболов и 
аквакултура и техни специфични характеристики, относно 
здравните преимущества на балансирания хранителен режим, 
включващ продукти от риболов и аквакултура, статистическа 
съпоставка с данни на страни от ЕС и ЕС като цяло. 
Чрез електронен достъп от всяка точка на страната, всеки 
потребител на информационния портал има непрекъснат 
достъп до гореописаната информация. Проектът има 
национален обявят, като няма пречка за достъп до него и от 
чужбина. 

Цели 

Основната цел на проекта е запознаване на обществото с 
многообразието на продуктите от риболов и аквакултура и 
техни специфични характеристики, относно здравните 
преимущества на балансирания хранителен режим, включващ 
продукти от риболов и аквакултура, статистическа съпоставка с 
данни на страни от ЕС и ЕС като цяло. 

Резултати 

Изработен електронен информационен портал, който ще се 
обслужва и поддържа в рамките на 5 години от стартирането 
му : http://www.fisherybulgaria.com  
Промоционалната кампания предоставя позитивна научно 
обоснована информация на населението относно полезността 
от консумацията на продукти от риболов и аквакултура, в 
следствие на което се повишава потреблението на тези 
продукти, което от своя страна обуславя развитие на нови 
пазари за същите продукти. 
Дългосрочни резултати от изпълнението на промоционната 
кампания са повишената консумация на риба и рибни 
продукти и развитие на пазара на продукти от риболов и 
аквакултури.  

Контакти 
гр. Благоевград 2700, Административна сграда, кв. Струмско – 
Рибарника 
http://www.fisherybulgaria.com  

  

http://www.fisherybulgaria.com/
http://www.fisherybulgaria.com/
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Мярка 3.5. Пилотни проекти 
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Размножаване на езерен рак, отглеждане на еднолетни 

рачета в рециркулационна система, при разработени 

биотехнологични параметри за органично аквапроизводство 

и последващо угояване в поликултура с шаранови риби 

Приоритетна ос/ Мярка Мярка 3.5. Пилотни проекти 

Бенефициент "Аквафиш Пазарджик" ООД 

Партнираща организация Аграрният факултет към Тракийския университет, гр. Ст. Загора 

Размер на БФП (в лева) 938012,38лв. 

Продължителност 18 месеца 

Описание на проекта 

Пилотният проект е насочен към: 

- разработване на технически и технологични параметри, 

свързани с поддържането на оптимален температурен режим 

при провеждането на експериментална дейност за  

размножаване на езерен рак и за отглеждане на еднолетни 

рачета, при разработени биотехнологични параметри за 

органично аквапроизводство и последващо угояване в 

поликултура с шаранови риби;  

- организиране на изкуствено размножаване на езерен рак в 

люпилнята;  

- отглеждане на еднолетни рачета при контролирани условия в 

рециркулационна система;  

- разработенване на биотехнологични параметри за органично 

аквапроизводство на езерни рачета; 

Цели 

Целта на пилотния проект е да се изгради иновативен 

комплекс от технологично свързани люпилня, 

рециркулационна система и земнонасипни басейни за 

отглеждане на езерен рак /Astacus leptodactylus/ и се 

разработят нови технологични решения за планираното му 

размножаване и интензивното му отглеждане.  

Основни задачи:  

- Разработване на идеен проект с технически и 

технологични параметри за необходимото 

оборудване:на люпилнята, където ще се провежда 

експериментална дейност за  размножаване на езерен 

рак и за рециркулационната система, където ще се 

отглеждат еднолетни рачета.  

- Разработване на технологична програма за изкуствено 

размножаване на езерен рак, за хранене с жива храна 

и специализирани фуражи и за отглеждане  на личинки 

и еднолетни рачета в рециркулационната система, при 
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разработени биотехнологични параметри за органично 

аквапроизводство;  

- Организиране на изкуствено размножаване на езерен 

рак в люпилнята 

Резултати 

 Реализацията на иновативната идея, заложена в 
основата на пилотния проект ще допринесе за 
развитието на производството от астацикултурата у 
нас, тъй като в сектор Рибарство има нужда от 
диверсификация на видовете, обект на аквакултурата.  

 В рибовъдните ферми ще могат да се прилагат 
разработените технико-технологични параметри за 
организиране на планирано размножаване на езерен 
рак и за суперинтензивно отглеждане на малки рачета 
в рециркулационна система, в условията на прилагане 
на органични параметри. Заинтерисованите 
производители на хидробионти от Сектор Рибарство 
ще имат възможността да използват резултатите от 
реализирането на идеите, заложени в пилотния 
проект. 

 В резултат на изпълнението на проекта ще се създадат 
условия за интензифициране на астацикултурата и ще 
допринесе за диверсификацията на 
аквапроизводството в България, което е в стратегията 
на ЕС за развите на аквапроизводството.  

 Ще се намали и негативното въздействие върху 
числеността на популацията от езерния рак в 
естествените водоеми, тъй като няма да има толкова 
интензивно провеждан улов на този вид. В същото 
време се осигурява екологосъобразно и устойчиво 
производство на езерен рак 

Личен опит, препоръки  

Контакти 
"Аквафиш Пазарджик" ООД, гр. Пазарджик, ул. Гурко 2, Д. 

Иванов  
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Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области: 

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области: 

4.1. МИРГ "Поморие - Несебър"    

4.1.1. Лаборатория за извършване на квалификация на морски кадри и 

подобряване на конкурентоспособността на рибарите в сектор 

рибарство и аквакултури 

4.1.2. Доставка и монтаж на ледогенератори за люспест лед за общо 

ползване от рибарите в община Поморие 

4.1.3. Закупуване на ветроходни състезателни лодки клас "ЛАЗЕР" и "420“ 

4.1.4. Аква екологичен риболовен туризъм 

4.1.5. Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик "Стария пристан" - 

гр. Поморие 

4.1.6. „Алея на занаятите” гр.Свети Влас 
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Лаборатория за извършване на квалификация на морски 
кадри и подобряване на конкурентоспособността на 
рибарите в сектор рибарство и аквакултури 

Мярка от ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 
Мярка 1.1. Повишаване на конкурентоспособността на 

рибарската област 

Бенефициент 

Асоциация на природозащитните организации, ловно-

рибарските дружества, и клубовете по спортен риболов в гр. 

Бургас 

Размер на БФП (в лева) 585 040,63 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Изграждане на лаборатория за обучение и повишаване на 
квалификацията на хората в състава на сектор „Рибарство”. 
Обучение на капитаните на рибарски кораби за предпазване 
на съдовете от сблъскване на море според международните 
правила против сблъскване на море(МППСС-78). 
Изпълнението на проекта ще дава възможност за повишаване 
на квалификацията на заетите в сектор рибарство и постигане 
на съответствие със стандартите на общността на професията. 

Цели 

Основна цел на проекта е да осигури конкурентоспособност и 
устойчивост на сектор „Рибарство” и да допринесе за 
постигане на основната цел от ОПРСР , а именно подкрепа на 
устойчивото развитие на рибарските области и подобряване 
качеството на живот в тези места, чрез постигане на следните 
резултати: 
-Подобряване професионалните умения в сектор „Рибарство; 
-Разнообразяване на дейностите в него посредством 
популяризиране на риболовната дейност чрез модерния 
изключително съвременен интерактивен квалификационен 
център; 
-Подобряване на сътрудничеството между местната рибарска 
общност и научните институти, както и други рибарски 
общности, тъй като квалификационния център дава 
възможност за интерактивни анализи и симулации от страна 
на заетите в сектор Рибарство, което би довело до обмен на 
идеи и добри практики, съответно  до изграждане на 
капацитет за партньорства. 

Резултати 

1.Повишена квалификация и придобити нови умения и знания 
на новия и съществуващ плав. състав в сектор Рибарство за 
действия при евентуални и потенциално съществуващи 
ситуации на екологични замърсявания; 
2.Създаден капацитет за партньорства във връзка с  
изследване на критичните точки за непозволено и умишлено 
замърсяване на водите , както и на бракониерство. 
3.Реализирано интерактивно обучение чрез което са 
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икономисани емисии на гориво , които биха били изпуснати 
при обучения в реална среда. 
4. 15 човека обучени и дипломирани, 14 човека преминали 
тренинг на тренажора и група от 8 деца обучени за 45 дни от 
стартиране на проекта; 

Личен опит, препоръки 

„Бъдещите бенефициенти не бива да се притесняват от 

трудностите и препятствията, свързани с реализацията 

на проекта. Веки трябва да опита, ако има добри помисли и 

намерения“ – Я. Янков, р-л проект. 

Контакти град Бургас, кв.”Крайморие”, ПЗЦ ПОДА  
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Доставка и монтаж на ледогенератори за люспест лед за 
общо ползване от рибарите в община Поморие 

Мярка от ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 
Мярка 1.1. Повишаване на конкурентоспособността на 

рибарската област 

Бенефициент Община Поморие 

Размер на БФП (в лева) 97 640 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Рибарският сектор на територията на община Поморие 
обхваща сравнително малко субекти, но той осигурява 
традиционен за този край поминък и дава специфичен облик 
на други сектори –ресторантьорство, туризъм и др. Секторът е 
засегнат от отрицателните въздействия, получени в следствие 
членството на България в Европейския съюз и приемането на 
нови законови ограничения, допълнени с негативите от 
миграционните процеси, застаряването на хората, занимаващи 
се с риболов, както и конкуренцията на европейско ниво. 
Ясно се вижда необходимостта от разрешаването на ключови 
проблеми за рибарите в общината като липсата на 
инфраструктура и борса за приемане и изкупуване на улова, 
както и на маркетингова инфраструктура, състояща се от 
магазинчета за продажба на едро и мрежа за разпространение 
на риба и рибни продукти. Друг наболял проблем е липсата на 
хладилни складове за директно съхранение на улова, които 
биха могли общо да се ползват от всички рибари с цел 
максимално изпълнение на изискванията на ЕС в областта на 
ветеринарния и санитарен контрол, стандартите за качество и 
безопасност на храните. С изпълнението на проекта, община 
Поморие  допринася за разрешаване на проблемите свързани 
с липса на инфраструктура и води до подобряване  на 
условията за съхранение на улова на местните рибари. 

Цели 

 
Целта на проекта е създаване на по-добри условия за 
съхранение на улова и поддържане на свежестта и качеството 
на крайния продукт в съответствие с хигиенните изискванията 
и стандартите за безопасност на храните, което от своя страна 
ще увеличи търсенето на риба в районa. 
 

Резултати 

Доставени и монтирани 2 бр. ледогенератори за люспест лед 
за общо ползване от рибарите в община Поморие. В 
допълнение,  дейността на проекта допринася за постигане на 
основните цели на мярката, защото подобрява условията за 
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развитие на бизнес в общината и повишава добавената 
стойност на продуктите в сектор Рибарство и аквакултура, чрез 
осъществяване на пазарно насочени интервенции. 
 

Личен опит, препоръки  

Контакти 
Община Поморие,ул ”Солна” №5, тел. 0596/ 22 004 
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Закупуване на ветроходни състезателни лодки клас "ЛАЗЕР" 
и "420“ 

Мярка от ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Мярка 2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с 

цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и 

развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и 

развитие на природното и архитектурно наследство" 

Бенефициент Общински младежки спортен клуб Циклон- Поморие 

Размер на БФП (в лева) 27 100,00 лева 

Продължителност 17 месеца 

Описание на проекта 

Чрез закупуването на нови лодки, СНЦ ЦИКЛОН цели да 
издигне равнището на спортното майсторство на 
подрастващите в областта на ветроходния спорт и да 
допринесе за по-нататъшното развитие на спорта, а в резултат 
на това, да  постигне устойчивост на постигнатите резултати. 
Увеличаването на броя и видовете спортни ветроходни лодки, 
е свързано с по-голямо популяризиране на ветроходството и 
практикуването на спортове в природна среда, като по този 
начин все повече способства за приобщаване на младежта към 
опазването на околната среда. Практикуващите този спорт 
получават умения за справяне в морски условия, оцеляване, а 
също така и обучение за провеждането на спасителни 
мероприятия и действия. Чрез практикуването на 
ветроходство, младежите се възпитават на дисциплина, 
коректност, изпълнителност, съобразителност. Така, чрез 
спорта се създават умения, които са от съществено значение 
при в областта на рибарството. 

Цели 

Целта на проекта е популяризиране, развитие и 
усъвършенстване на водните спортове на всички нива, 
възрасти и пол, също да привлече любители и симпатизанти от 
всички възрасти за популяризиране на спортните традиции на 
гр. Поморие. 

Резултати 

Закупени 2 бр. лодки.  
Закупуването на нови лодки от СНЦ ЦИКЛОН е насочено към 
издигане равнището на спортното майсторство на 
подрастващите в областта на ветроходния спорт и допринася 
за по-нататъшното развитие на спорта, което осигурява 
устойчивостта на постигнатите резултати. Увеличаването на 
броя и видовете спортни ветроходни лодки, има за резултат 
нараснало популяризиране на ветроходството и увеличен 
интерес към практикуването на спортове в природна среда, 
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както и  все повече младежи, приобщени към идеята за 
опазване на околната среда. 

Личен опит, препоръки 

„Програмата осигури възможност за закупуване на последен 

модел лодки, с които децата се състезават и са 

конкурентоспособни на Европейски първенства….очакваме 

обявяване на новата програма за да закупим нови лодки и за 

по-малките“ - Г. Гуменов, пр-л ОМК „Циклон“ 

Контакти ОМК „Циклон“, гр. Поморие, бул. П.К. Яворов 3 
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Аква екологичен риболовен туризъм 

Мярка от ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Мярка 2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с 

цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и 

развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и 

развитие на природното и архитектурно наследство" 

Бенефициент СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“ 

Размер на БФП (в лева) 177 263,00 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Риболовният туризъм е опит за хармонично съжителство 
между рибарите и природната среда, чрез създаването и 
опазването на природни, исторически, културни и 
традиционни ценности за региона. Говорейки за риболовен 
туризъм, се има предвид приемането на хора, които не са част 
от екипажа на лодката. Професионални рибари споделят своя 
опит и демонстрират своите умения с гостите /туристи, които 
се интересуват от основна информация, свързана с рибилова/. 
Крайната цел е да се предложи анимация на гостите, като те 
участват в т.нар. "ХВАНИ-ПУСНИ" дейности, чрез които да се 
докоснат до бита и труда на рибарите, да бъдат информирани 
защо е нужно да се повиши грижата за опазване на 
популациите от застрашени морски видове и разумно да се 
използват морските ресурси. Наред с демонстрациите на 
риболовни дейности и услуги, свързани с риболова, гостите се 
информират и за историческите, археологическите, 
екологичните, и културни ценности в региона. 

Цели 

Основните цели на проекта са:  
-Повишаване на знанието за морето, за риболова и за 
рибарския занаят като цяло, тъй като това би довело до 
засилване на желанието за опазване и съхраняване на 
чистотата на морето и на рибата в него.  
- Повишаване доходите на рибарската общност посредством 
създаването на допълнителна заетост на рибари, членове на 
СНЦ „Гларус“ като капитани на плавателния съд и като 
инструктори. 

Резултати 
При риболовните излети, всички туристи се възпитават в 
отношение към опазване на рибните ресурси и околната среда 
като цяло, принципа "хвани и пусни" е водещ при риболова. 

Контакти град Бургас, ж.к”Изгрев” 6 ,вх.3 
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Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик "Стария 
пристан" - гр. Поморие 

Мярка от ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Мярка 2.1. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с 

малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малките 

рибарски общности 

Бенефициент Община Поморие 

Размер на БФП (в лева) 777 121.18 лева 

Продължителност 17 месеца 

Описание на проекта 

Мостикът е не само емблематично съоръжение, което има 
сантиментална стойност за град Поморие, но и представлява 
потенциал за развитие на туризма в рибарската област. 
Реализацията на проекта цели да  допринесе за 
подобряването на бизнес средата в рибарската област и 
улесняване на частната инициатива, което би довело до 
постигането на целите на мярката, а именно „…рибарските 
общности да имат достъп до качествена жизнена среда и 
услуги.”, и „… подобряване на достъпа до туристически 
атракции.”. Проектът има мащабно и дългосрочно 
въздействие в полза на областта като интегрирана територия, 
чрез инвестиране в инфраструктура, която е в интерес на 
рибарската общност като цяло, защото общността е 
неразривно свързана както с територията и цялостната 
инфраструктура, така и със средата. 

Цели 

Целта на проекта е чрез саниране, рехабилитаци и реновиране 
на мостика,  да се създадат алтернативи за посетителите, 
които да направят престоя им по-интересен и динамизират 
ежедневието, което е важен компонент от конкурентостта на 
определена туристическа дестинация.  
Друга важна цел на проекта е подобряване на условията за 
развитие на частни инициативи в рибарската област. 
Реконструкцията на мостика също има за цел и повишаване на 
сигурността на рибарите и туристите посещаващи атракцията. 

Резултати 

Реконструкцията на легендарния стар мостик, неразривно 
свързан с историята на Поморие, допринася за  увеличаване 
на потока на туристи в  града, което е свързано с  
икономически растеж и по-голяма заетост на местните рибари 
в туристическата сфера.  
Увеличаването на туристическия поток, доколкото е свързано с 
необходимостта от  качествено задоволяване на нарастващите 
потребности от риба и рибни продукти, се покрива основно от 
местни производители. Летовниците посещаващи заведенията 
за обществено хранене, предпочитат да се хранят с прясно 
уловена риба от региона, което допринася за увеличение на 
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търсенето на местна продукция и по този начин създава по-
голяма заетост на местните рибари.  
Чрез модернизирането на инфраструктурата, заетите в 
туристическата сфера рибари имат възможността да работят в 
качествено нова обстановка, гарантираща тяхната сигурност на 
територията на мостика. Те могат да използват създадената 
инфраструктура, която отговаря на всички изисквания по 
охрана на труда и безопасните условия необходими за 
полагането му. 

Контакти Община Поморие,ул ”Солна” №5, тел. 0596/ 22 004 
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„Алея на занаятите” гр.Свети Влас 

Мярка от ОПРСР Мярка № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 
2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел 
запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие 
на природното и архитектурно наследство” 

Бенефициент Община Несебър 

Размер на БФП (в лева) 219 560,07 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към създаване на устойчив модел за 

културно развитие и запазване на традиционните занаяти като 

най-ценно нематериално културно наследство на хората, 

живеещи в крайбрежните райони посредством развитието на 

нов културен обект -  "Алея на занаятите " -  в Свети Влас 

(Несебър).  „Алея на занаятите“ има за цел да съживи 

уникалните прояви на традиционните занаяти в крайбрежния 

район: изработка и демнстрация на рибарски пособия, 

инструменти; облекла и бижута; костюми и реквизит за 

фестивали и сценични изкуства;  декоративно изкуство и  т.н.  

Проектът допринася и за подобряване на качеството на живот 

и увеличаване на конкурентните предимства на региона чрез 

насърчаване на традиционното занаятчийството като  

източник на нови работни места и устойчиви доходи за хората. 

В рамките на проекта е предвидено подобряване на 

инфраструктурата за туристически посещения в " Алеята на 

занаятите " в Свети Влас посредством дребномащабни 

инвестиционни мерки включващи озеленяване и осветление 

на алеята , създаването на еко кът за отдих: детска площадка, 

фонтан и беседка. В рамките на проекта е обзаведена зала за 

конференции в новия културен дом в гр. Свети Влас, която е 

предназначена за семинари, конференции, дискусионни 

форуми в сферата на рибарството, както и за изложби на 

произведения от занаятчийските работилници. 

Цели 

Основна цел:  
Целта на проекта е да повиши привлекателността на 
рибарската област и съхрани природната среда; 
Специфични цели: 
-   Повишаване на доходите на заетите в сектор рибарство чрез 
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прибавяне на добавена стойност към традиционната им 
практика; 
 -   Допълнителни ползи за заетите в сектор рибарство;  
 - Популяризиране на рибарството посредством следните 
дейности:  изработване на рибарски пособия; демонстриране 
на рибарски практики и умения в занаятчийската работилница; 
тематични дискусии за проблемите в сектор рибарство. 

Резултати 

Проектът допринася за естетизиране на градската среда, 
подпомага опазването на природните дадености  и 
превръщането им в инструмент за развитие,  водещ  до 
икономическо съживяване и откриване на нови работни 
места. Резултатите от проекта създават условия за устойчив 
растеж, чрез превръщане на природните дадености в 
инструмент за развитие, гарантиращи опазване на околната 
среда и рибните ресурси. В рамките на проекта е изграден еко 
кът за отдих и озеленено пространство на територията на 
„Алея на занаятите“. Направени са демонстрации на 
механизмите за екологично образование 

Контакти Община Несебър , гр. Несебър, ул. „Еделвайс”№ 10 

  



 
 
 

75 
 

 

Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

4.2. МИРГ "Български черноморски сговор Бяла – Долни Чифлик - Аврен" 

4.2.1. Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. 

Шкорпиловци 

4.2.2. Подобряване средата на живот в рибарската област чрез обновяване и 

изграждане на зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки 

в град Бяла 

4.2.3. Опазване и съхраняване на риболовните традиции и културно 

наследство чрез развитие на туристически атракции пряко свързани с 

рибарството 

4.2.4. Подобряване на инфраструктурата и услугите в отрасъл "Туризъм" 

чрез реконструкция и оборудване на съществуваща къща за гости и 

изграждане на втора къща за гости 

4.2.5. Екопарк Еника 
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Проект за възстановяване и облагородяване на 
крайбрежната алея в с. Шкорпиловци 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво 
използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и 
развиване на националното природно, , архитектурно и 
културно наследство. 
 Мярка 2.1: Защита на околната среда в рибарски райони, с цел 
запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие 
на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и 
развиване на националното природно и архитектурно 
наследство. 

Бенефициент Община Долни чифлик 

Размер на БФП (в лева) 479 953.90 лв. 

Продължителност 9 месеца 

Описание на проекта 

В рамките на проекта бе възстановена съществуваща 
крайбрежна алея, разположена източно в курортен комплекс 
Шкорпиловци, контактуваща от изток с пясъчната ивица на 
Черно море. Общата дължина на алеята е 980 м. 
Реализирането на проекта значително подобри достъпа до КК 
Шкорпиловци за пешеходци и автомобили.  

Цели 

Основна цел:  
Подобряване средата на живот в с. Шкорпиловци. 
Конкретните цели: 
- Да се съхранят обектите на национално природно 

наследство в местността; 
- Да се създадат условия за развитие на туризма, 

рибното стопанство и икономиката в село 
Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна 
чрез възстановяване и облагородяване на крайбрежна 
алея в КК Шкорпиловци.  

Резултати 
Непосредствени резултати от осъществяването на проекта: 
- възстановена  крайбрежната алея, разположена източно за 
КК Шкорпиловци и контактуваща с плажната ивица. 

Контакти Община Долни Чифлик, 9120 гр.Долни чифлик, Пл.”Тича” 1 
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Подобряване средата на живот в рибарската област чрез 
обновяване и изграждане на зелени площи, спортни 
съоръжения и детски площадки в град Бяла 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво 
използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и 
развиване на националното природно, , архитектурно и 
културно наследство. 
Мярка 2.1: Защита на околната среда в рибарски райони, с цел 
запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие 
на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и 
развиване на националното природно и архитектурно 
наследство. 

Бенефициент Община Бяла 

Размер на БФП (в лева) 487 167.64 лв. 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

В рамките на проекта са обновени и изградени два парка с 
прилежащи детски площадки и зони за отдих в град Бяла. 
Проектът осигурява възможност за спорт и отдих  в свободното 
време на жителите, гостите и туристите на Община Бяла. 

Цели 

Обща цел на проекта е подобряване на инфраструктурата и 
средата на живот в рибарската област чрез обновяване и 
изграждане на два градски парка предвидени за отдих и 
спорт.   

Резултати 

Резултатите от изпълнени на проекта се изразяват в следното: 
възстановени и развити две обществените зони паркове, чрез 
оформяне на външни площадки, изграждане на тротоари, 
осветление, доставка и монтаж на детски съоръжения за игра 
и спорт.  

Контакти 
Община Бяла, гр. Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" 
N: 29; mayor@byala.org 
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Опазване и съхраняване на риболовните традиции и 
културно наследство чрез развитие на туристически атракции 
пряко свързани с рибарството 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво 
използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и 
развиване на националното природно, архитектурно и 
културно наследство. 
Мярка 2.2: Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с 
малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малките 
рибарски общности. 

Бенефициент Общински културен институт /музей/ - гр. Бяла 

Размер на БФП (в лева) 29 686 лв. 

Продължителност 6 месеца 

Описание на проекта 

В рамките на проекта са реализирани следните мероприятия - 
организиране на музейна експозиция посветена на историята 
на рибарството в региона; издаване на печатно издание за 
историята на рибарството в региона; организиране на 
кулинарен празник „Рибна фиеста“. Експозицията „Бяла и 
морето“ представя рибарството, морската история, култура и 
археология на община Бяла от Гръцката колонизация по 
Западното Черноморско крайбрежие (VI в. пр. Хр.) до Късната 
Античност (началото на VII в.). Целта на експозиция „Бяла и 
морето“ е да представи част от бита на населението обитавало 
днешното крайбрежие на Бяла от Античността до 
Средновековието. Изложбата показва живота свързан с 
морето, риболова (като един от основните поминъци в 
региона) и морската търговия, която е била изключително 
сериозна в онези времена и е позволявала досег на месните 
жители с отдалечени иначе от тях култури и цивилизации. 

Цели 
Общата цел на проектното предложение е да съхрани и опази 
традициите и културното наследство на рибарската общност в 
региона. 

Резултати 

С реализирането на проекта са постигнати следните резултати: 
- 1 създадена музейна експозиция посветена на рибарството; 
- 1 организирано мероприятие рекламиращо региона като 
доставчик на риба; 
- 1 изготвено печатно издание за историята на рибарството; 
- 1 създаден уебсайт за популяризиране на рибарството и 
кулинарния и риболовен туризъм. 

Контакти Общински културен институт /музей/ - гр. Бяла 
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Подобряване на инфраструктурата и услугите в отрасъл 
"Туризъм" чрез реконструкция и оборудване на 
съществуваща къща за гости и изграждане на втора къща за 
гости 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на 
рибарската област, чрез създаване на капацитет, насърчаване 
на предприемчивост, създаване на алтернативи за заетост на 
населението в региона и развитие на туризма. 
Мярка 3.1: Разнообразяване, развиване и подкрепа  на 
дейности алтернативни на рибарството, по-специално туризъм 
и развитие на туристически атракции с цел създаване на 
допълнителна заетост и работни места извън сектор 
Рибарство. 

Бенефициент МД "Инвест България" ЕООД 

Размер на БФП (в лева) 180 845.98 лв. 

Продължителност 15 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към разнообразяване, развиване и 
подкрепа  на дейности алтернативни на рибарството, по-
специално туризъм и развитие на туристически атракции 
посредством реконструкция на съществуваща постройка със 
застроена площ 91 кв.м. и изграждане на втора къща за гости 
със застроена площ 60.77кв.м. Общият капацитет на двете 
къщи (съществуващата и новата) ще е от 8 стаи и 16 легла.   
Освен принос към развитието на предлаганите туристически 
услуги в рибарската област, реализирането на   проекта  
създава допълнителна заетост и работни места извън сектор 
Рибарство. 

Цели 

Обща цел: 
Създаване на комплексен туристически продукт в село 
Приселци.  
Специфични цели: 
1. Подобряване на туристическата инфраструктура в 
рибарската област; 
2. Създаване на условия за предоставяне на нови туристически 
услуги и подобряване на качеството на досегашните; 
3. Разкриване на 1 ново работно място и осигуряване общо на 
минимално 2 работни места. 

Резултати 

Изпълнението на проекта доведе до следните резултати:                                                                                                                             
- Подобрена туристическа инфраструктура - къща за гости  с. 
Приселци; 
- Реконструирана и оборудвана съществуващата къща за гости; 
- Изградена и оборудвана втора къща за гости в същия имот; 
- Подобрени туристически услуги в къщата за гости  с. 
Приселци; 
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- Разкрити нови услуги в къщата за гости  с. Приселци;                                                                                

Личен опит, препоръки 
„Следвайте целите, които сте си поставили, независимо от 

препятствията“ – Марияна Иванова, управител. 

Контакти 

МД "Инвест България" ЕООД; 

http://hotelibg.eu/ID/104/meridi.php 
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Екопарк Еника 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Мярка 3.2: Преструктуриране и пренасочване на 

икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на 

екотуризма, при условие че тези дейности не водят към 

повишаване на риболовното усилие. 

Бенефициент Община Бяла 

Размер на БФП (в лева) 471 761.18 лв. 

Описание на проекта 

Основната дейност по проекта е създаването на нова 
туристическа инфраструктура на територията на община Бяла, 
която да допринесе за развитието на еко- и риболовния 
туризъм. Обект на проектното предложение е територия, 
обхващаща язовир в местност "Еника", в землището на 
община Бяла. В рамките на проекта се предвижда района и 
териториите около язовир "Еника" да бъдат благоустроени и 
паркоустроени в екопарк "Еника". 

Цели 

Основна цел: 
- Да насърчи развитието на риболовния и еко туризъм; 

Специфични цели: 
- Да се подобри привлекателността на общината и 

качеството на живот; 
- Да се осигурят нови възможности за икономическо и 

социално развитие, чрез създаване на зелени площи и 
пространства, обзаведени с подходяща паркова и 
градинска мебел, които ще превърнат териториите и 
прилежащия язовир „Еника“ в екопарк. 

Резултати 

Основният резултат от проекта се изразява в популяризиране 
на Рибарската област като подходящо място за осъществяване 
на риболовен, рекреационен и екотуризъм. 
Дългосрочните резултати от реализирането на проектното 
предложение се изразяват във: 
- разрастване на еко туристическия сектор на 

територията на РО като алтернативна дейност на 
стопанския риболов; 

- повишаване на екологичното състояние и подобряване 
на мерките за опазване на околната среда в РО; 

- обновяване и обогатяване на знанията и 
информацията за местните природни ресурси и 
биоразнообразието на РО; 

- увеличаване продължителността на туристическия 
сезон; 

- подобряването на услугите в туристическия сектор в 
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РО; 

Личен опит, препоръки  

Контакти 
Община Бяла, гр. Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" 
N: 29; mayor@byala.org 
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4.3. МИРГ " Високи Западни Родопи Батак - Девин- Доспат " 

4.3.1. Добавяне на стойност към продуктите от аквакултура чрез 

оптимизиране на процесите и установяване на хранителни стойности и 

съдържание на витамини и минерали в основни пъстървови продукти 

4.3.2. Картиране и популяризиране на РО „Високи Западни Родопи” като 

цялостна туристическа дестинация с фокус върху риболовния туризъм 

4.3.3. Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015 

4.3.4. Изграждане на крайбрежна пешеходна алея  на брега на язовир 

Доспат II в местността „Чинлий”, гр.Доспат, община Доспат 

4.3.5. Изграждане на База за спортен риболов, музей на риболова и рибно 

барбекю в УПИ I-409, кв. 1, с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолянска 

4.3.6. Екологично възпитание в действие 
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на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Добавяне на стойност към продуктите от аквакултура чрез 
оптимизиране на процесите и установяване на хранителни 
стойности и съдържание на витамини и минерали в основни 
пъстървови продукти; 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 
1.2 „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов 

и аквакултура“ 

Бенефициент  „Салвелинус – Рея Фиш“ КД 

Размер на БФП (в лева) 266 936,82 лева 

Продължителност 6 месеца 

Описание на проекта 

Реализирането на предложението за проект е насочено към 

намаляване на евентуалните неблагоприятни въздействия 

върху околната среда и създаване и популяризиране на 

местни продукти със специфични хранителни и вкусови 

качества, което предпоставя положителни перспективи пред 

развитието на РО. С реализирането на проекта се цели да бъде 

добавена стойност към продуктите от аквакултура с 

намаляване на отпадите, намаляване на разходите за единица 

продукция, осигуряване на оптимални параметри на индекса 

тегло/дължина и установяване на хранителни и други 

стойности на основни продукти от аквакултура. Предвидено е 

наемане на персонал и създаване на предпоставки за 

задържане на млади хора в областта. Създаването на 

разпознаваеми продукти от аквакултура с произход РО цели 

да допринесе за увеличаване на добавената стойност от 

риболовния туризъм. 

Цели 
Добавяне на стойност към продуктите от риболов и 
аквакултура. Намаляване отрицателното въздействие върху 
околната среда 

Резултати 

- Поддържане на постоянна актуална информация за 
наличните количества аквакултура по размер и 
местоположение; 

- Намаляване на разходите за течни горива и 
ограничаване на възможността от попадане в околната 
среда; 

- Определяне на специфични хранителни качества на 
основни продукти от произвежданата аквакултура; 

- Доставено оборудване;  
- Проведени тестове и въвеждане в експлоатация и 

обучение на персонала за работа с доставеното 
оборудване; 

- Проведени лабораторни изследвания върху избрани 
продукти от аквакултура; 

Контакти град Доспат, Валери Баронов 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

 

Картиране и популяризиране на РО „Високи Западни 
Родопи“ като цялостна туристическа дестинация с фокус 
върху риболовния туризъм 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически 

дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при 

условие че тези дейности не водят към повишаване на 

риболовното усилие“ 

Бенефициент Сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ 

Размер на БФП (в лева) 47 928,30 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Проектът предвижда събиране и анализ на информация, 

изграждане на единна и онлайн достъпна база данни за 

туристическия потенциал на региона, създаване на 

информационна инфраструктура и информационни материали 

за Рибарската област. Проектът ще предлага прилагането на 

иновативен подход за цялостно картиране, създаване на 

онлайн интерактивна карта с база данни и популяризиране на 

туристическите обекти с фокус върху възможностите за 

риболовен туризъм в РО. Подобен продукт е реализиран до 

момента само за една защитена зона в България – Национален 

парк „Централен Балкан“. 

Цели 

Изграждане на общ териториален имидж и популяризиране 
територията на РО като цялостна туристическа дестинация с 
акцент върху риболовния туризъм. 

Резултати 

 Изградена и функционираща онлайн база данни с 
интерактивна карта за туристическите обект, създадена 
информационна инфраструктура, отпечатани и 
разпространени информационни материали в цялата 
територия на РО „ВЗР“; 

 Повишена обществена информираност относно 
възможностите за риболовен туризъм и екотуризъм в 
рамките на РО „ВЗР“ и повишаване на туристопотока в 
целевата територия; 

 Изградени контакти и публично-частни партньорства за 
съвместно развитие на екотуризма и риболовния 
туризъм в РО „ВЗР“; 

 Повишена информираност и капацитет на екипа на 
МИРГ „ВЗР“ относно ресурсите за развитие на туризъм 
в РО като основа за успешно изпълнение на МСР; 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

Контакти 
град Доспат, Р. Боболев; http://rodopi-map.org  

 

 

 

 

  

http://rodopi-map.org/
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 
 

Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически 

дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при 

условие че тези дейности не водят към повишаване на 

риболовното усилие“ 

Бенефициент Сдружение „Риби и такъми“ 

Размер на БФП (в лева) 90 490 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Организирането на фестивално събитие с национален мащаб 

цели да привлече в района на община Доспат над 600 души по 

време на трите фестивални дни. Повишената популярност на 

региона е свързана с увеличаване на туристическия поток в 

територията на РО ВЗР извън рамките на фестивала, а оттам и с 

повишена реализация на съществуващи туристически 

продукти и услуги, както и на повишена консумация на риба и 

рибни продукти в региона, стимулирайки местното 

икономическо развитие. В рамките на проекта е предвидено 

закупуването на специализирано оборудване (лодка, двигател, 

колесар, понтон, др.), необходимо за подготовката и 

провеждането на фестивала. След приключване на проекта 

закупеното оборудване е предвидено да остане на 

територията на ВЗР и да се използва периодично за дейности 

по опазването и възпроизводството на рибната фауна в яз. 

Доспат, подготовка и провеждане на сходни спортни 

мероприятия, както и за следващите издания на националния 

фестивал на пъстървата, които са планирани ежегодно. 

Цели 

Изграждане на общ териториален имидж, популяризиране и 
успешен маркетинг на района на яз. Доспат и РО „Високи 
Западни Родопи” като уникална дестинация за спортен 
риболов с фокус върлу емблематичен за територията вид – 
пъстървата. 

Резултати 

 Проведено първо издание на Национален фестивал на 
пъстървата „Доспат - 2015” с очаквани над 600 
посетители и гости, включващ поредица от състезания 
и прояви в рамките на планираните три състезателни 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

дни; 
 Повишена обществена информираност относно 

възможностите за риболовен туризъм в рамките на РО, 
създадена информационна инфраструктура 
(информационни табла, указателни табели), 
отпечатани и разпространени информационни 
материали; 

 Заснет, монтиран, озвучен и излъчен филм за 
фестивала; 

 Изработена, функционираща и захранена с 
информация интернет страница за фестивала, 
включваща форма за онлайн регистрация, секция за 
класиране на участниците, секция новини и др. 

Личен опит, препоръки 

„За тези, които за първи път се занимават с проекти, силно 

препоръчвам да ангажират консултант, който да ги 

консултира от началото на проекта до самия му край (а не 

да се откаже след сключване на договора за БФП), тъй като 

процеса на изпълнение е съпроводен с много документации и 

изисквания, за които бенефициентите не винаги са 

подготвени“ К. Димитров. 

Контакти 
Сдружение „Риби и такъми“, К. Димитров; 

http://pastarvatafest.com/ 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 
 

Изграждане на крайбрежна пешеходна алея  на брега на 
язовир Доспат II в местността „Чинлий”, гр.Доспат, община 
Доспат 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

2.2. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките 

рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски 

общности“ 

Бенефициент Община Доспат 

Размер на БФП (в лева) 331 797, 91 лева 

Продължителност 10 месеца 

Описание на проекта 

Реализацията на проектното  предложение е насочено към 

създаване на благоприятна среда за осъществяване на 

туризъм и към разработване и развитие на допълнителни и 

нови услуги в сферата на туризма от местните представители 

на бизнеса. Изпълнението на проекта цели да създаде 

добавена стойност към услугите, предоставяни от местни 

хотелиери и ресторантьори, също и към информационните 

услуги в областта на туризма, предоставяни от общината. 

Основен проблем за развитието на риболовен и еко туризъм в 

община Доспат,а и в РО е липсата на туристическа  

инфраструктура и атракции. Проектът е насочен именно в тази 

сфера, като целта е посредством изграждане на алеи покрай 

яз. Доспат, да бъде осигурен достъп до язовира като го 

превърнат в атрактивно място за туризъм и спорт. С 

предвидените детски кътове, беседки, барбекюта, пейки, 

осветление и т.н по алеята, изградената инфраструктура се 

превръща в най-посещаваното място край язовир Доспат.  

Цели 
Основната цел на проекта е да се повиши атрактивността на 

язовир Доспат като обект за отдих и туризъм. 

Резултати 

Изградена крайбрежна пешеходна алея (915 м., а ширината и 
3,0 м.) със следните съпътстващи архитектурни елементи и 
технически съоръжения: 
- Беседка с барбекю – 1бр., в това число: 
- Дървена маса – 1 бр. 
- Дървена пейка – 2 бр. 
- Дървена пейка прикрепена към каменна зидария – 

1бр.  
- Кошче за боклук – 1 бр. 
- Маса с пейки на открито – 2бр.  
- Кошче за боклук – 2 бр.  
- Дървена указателна табела – 2бр.  
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

- Дървени парапети покрай водостоци – 4бр.  

Контакти 
Община Доспат, град Доспат, ул. „Първи май“ №3,, Антим 
Пържанов, тел. 03045\ 23 10 
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Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Изграждане на База за спортен риболов, музей на риболова 
и рибно барбекю в УПИ I-409, кв. 1, с. Грохотно, общ. Девин, 
обл. Смолянска 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките 

рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски 

общности" 

Бенефициент Жан – 66“ ЕООД 

Размер на БФП (в лева) 263 145,68 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към създаване на подходяща 

инфраструктура и предлагане на интегриран туристически 

продукт, който да затваря цикъла „производство на риба – 

риболов – консумация на риба“ в границите на РО. По този 

начин се стимулира пласирането на продукцията на местни 

производители и се добавя стойност към местната икономика. 

Предлаганият продукт е единствен и уникален. Базата за 

спортен риболов, с рибно барбекю е единствен по рода си 

туристически обект в РО. Фокусът е върху комбинацията на 

услуги, при които туристът може сам да улови риба и да я 

приготви, като експериментира с традиционна местна или 

екзотична рибна кухня, да се социализира и сподели 

туристическото преживяване, да се запознае с особеностите на 

пъстървата и начини за опазването й; да се запознае с 

традиционни и спортни риболовни практики и световни 

рекорди. 

Цели 

Повишаване атрактивността на поречието на река Въча, 
свързано с предоставяне на услуги за спортен риболов и 
екологичен образователен туризъм със значима добавена 
стойност за територията на РО. 

Резултати 

 Изградена и оборудвана База за спортен риболов; 
 Изграден и оборудван Музей на пъстървата; 
 Разработен и промотиран нов екологичен 

образователен продукт, допълващ туристическите 
услуги, свързани с риболовния туризъм в РО; 

Личен опит, препоръки 

„Имахме доста трудности с финансирането и имаше риск 

да не спазим сроковете за изпълнение на проекта, но все пак 

се справихме. Затова препоръчвам на бъдещите 

бенефициенти да планират финансирането по-отрано, тъй 

като е свързано с доста формалности и време.“ Ж. Юруков. 
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

Контакти 
Община Девин, ул. „Гордьо Войвода“ №54, Жан Юруков 
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Екологично възпитание в действие 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически 
дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при 
условие че тези дейности не водят към повишаване на 
риболовното усилие“ 

Бенефициент Община Девин 

Размер на БФП (в лева) 99 140 лева 

Продължителност 10 месеца 

Описание на проекта 

Детските градини, където се реализират основните мерки по 

проекта, поддържат редовна и активна връзка с родителите и 

вземат предвид тяхното мнение и препоръки по отношение на 

програмите, по които децата се образоват и възпитават. 

Съдържанието на програмата и начините за представяне на 

информацията се довеждат до знанието на родителите и се 

взема тяхното мнение и препоръки в качеството им на 

отговорни за децата лица, а в случая – и в качеството на 

жители на РО с тяхната лична мотивация за опазване на 

природното наследство в региона. На свой ред информацията, 

получена от 4-те детски градини, е използвана от Община 

Девин в процеса на планиране и разработване на проектното 

предложение. Проектът предлага иновативен подход, като 

акцентира своите възпитателно-образователни мерки по 

отношение на малки деца, създавайки основа и благоприятни 

нагласи за еко-съобразно възпитание с дългосрочен ефект. 

Разработва се нов възпитателно-образователен материал за 4-

те детски градини, който включва разнообразие от дейности, 

съобразени с възрастта и интересите на децата 

Цели 

Да се допринесе за опазване на природното и културно 

наследство като фактор за развитие на устойчив туризъм и 

свързан с него екотуризъм в РО  

Резултати 

 370 деца с по-добро разбиране и съпричастност за 
природата и нейното био-разнообразие, изградено 
отговорно отношение и разбиране за собствената им 
роля за опазване на околната среда и установена по-
добра емоционална връзка към родното място; 

 370 деца с изградени по-добри навици за здравословно 
хранене, съответно по-добро разбиране на значението 
на опазването на еко-равновесието за здравословен 
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начин на живот за всички; 
 600 родители с подобрено разбиране за значението на 

еко-възпитанието и образованието за техните деца; 
 1500 възрастни с по-добро добро разбиране за 

значението на съхраняването на природното 
наследство за развитие на устойчив туризъм; 

 Проведени 3 спортни/състезателни мероприятия за 
деца и възрастни; 

Контакти 
Община Девин, ул. „Дружба“ №1, Цветалин Пенков – Кмет на 

Община Девин, 
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4.4. МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо Поле" 

4.4.1. Благоустрояване на Крайдунавски парк, част І, етап ІІ 

4.4.2. Подобряване на средата за живот около местата за приставане на 

рибарски лодки по р.Дунав с.Малък Преславец, общ.Главиница 

4.4.3. Река Дунав - моето минало, настояще и бъдеще -обучение на ученици 

по природозащитно образование и местни традиции 

4.4.4. Фестивал "Огненият Дунав“ 

4.4.5. Подобряване средата на живот в населените места от Община Сливо 

поле разположени по поречието на р. Дунав и подобряване достъпа 

до крайбрежната зона на гр. Сливо поле 

4.4.6. „Опознай пътя на водата“ – защита на водното природно наследство 

на териториите на Общините  Тутракан/Главиница/ Сливо поле 
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Благоустрояване на Крайдунавски парк, част І, етап ІІ 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на 

рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване 

средата на живот в областта“ – Компонент 1 

Бенефициент Община Тутракан 

Размер на БФП (в лева) 488 833,39  лева 

Продължителност 14 месеца 

Описание на проекта 

Реализирането на проекта е насочено към изграждане на 

необходимата поддържаща инфраструктура и осигуряване на 

по-дългосрочно въздействие, изразяващо се в повишено 

качество на средата за обитаване и респективно качеството на 

живота, както на рибарските общности, така и на населението 

в РО. 

Цели 

Основна цел на проекта : 
Изграждане на  подходяща поддържаща инфраструктура в 
община Тутракан за развитие на риболова, възраждане на 
местното риболовно наследство и  подобряване имиджа на 
рибарството. 
 Специфични цели: 
- Увеличаване на привлекателността на община Тутракан като 
рибарски център, чрез подобряване на съществуващата 
дребномащабна рибарска инфраструктура и изграждане на 
нова. 
- Подобряване на живота на местна рибарска общност чрез 
изграждане на кътове за отдих, спорт и детска площадка. 
- Подобряване на условията за използване на риболовните 
дейности в региона чрез откриване на Клуб на рибаря. 
  - Канализиране на диверсификационния потенциал, който 
съществува в градския център чрез създаване на онлайн 
платформа, която е насочена към въдичарите. 
- Повишаване на информираността на рибарите, рибарските 

сдружения и гостите на община Тутракан чрез информационни 

и рекламни прийоми.     

Резултати 

1. Изградена дребномащабна инфраструктура  в рибарски 
център Тутракан: 
- изградени панорамни стълби; 
- изградена крайбрежна алея; 
- благоустроено и озеленено парково пространство с кътове за 
отдих и детска площадка; 
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2. Реконструиран и  обновен Клуб на рибаря в сграда обявена 
за архитектурно-строителна недвижима културна ценност; 
3. Създадена онлайн платформа, насочена към въдичарите; 
4. Открита изложба от информационно-образователни табели 
"Водния свят на Тутракан", популяризираща  биологичното 
разнообразие и неговото опазване. 
5. Заснемане на рекламен филм популяризиращ  дейността на 
рибарите с техните постижения  в улова на риба; 
6. Организирани ежемесечни срещи в Клуба на рибаря  за 
повишаване на информираността на рибарите, рибарските 
сдружения и гостите на община Тутракан. 

Контакти град Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 
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Подобряване на средата за живот около местата за 

приставане на рибарски лодки по р.Дунав с.Малък 

Преславец, общ.Главиница 

Мярка от ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

Мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на 

рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване 

средата на живот в областта“ – Компонент 1 

Бенефициент Община Главиница 

Размер на БФП (в лева) 312 416,76 лева 

Продължителност 16 месеца 

Описание на проекта 

Проектът предвижда доразвиване на разположената 
югоизточно от имота съществуваща зона за рекреакция, 
осигурявайки достъп за посетителите до брега на реката и 
съществуващия рибарски пристан. Към благоустрояваната 
територия са предвидени два подхода - един от изток от 
пристанището и втори от югозапад, осъществяващ връзката 
със съществуващата рекреационна зона. В разработваната 
територия са обособени три основни функционални зони - 
зона за риболов и наблюдение, разположена на брега на 
реката, зона за временно съхранение и първа продажба на 
улов - в югозападната част на имота и зона за консумация на 
открито на изток, в близост до съществуващото пристанище. 

Цели 

Основна цел на проекта : 
Подобряване средата на живот около местата за приставане 
на рибарски лодки на р.Дунав при с.М.Преславец, Община 
Главиница, чрез обезпечаване с необходимата инфраструктура 
и подобряване на условията, свързани с практикуване на 
риболов и рекреакция по поречието на р.Дунав. 

Резултати 

 Изградена дребномащабна инфраструктура; 
 Изградени скари за риболов и наблюдение - 3 бр. 
 Изградени площадки за риболов - 2 бр.; 
 Изградени бунгала за съхранение на инвентар - 3бр.; 
 Изградени барбекюта - 3 бр.; 
 Изградени зелени площи и алеи; 

 

Контакти град Главиница, ул. „Витоша“ № 44 
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Река Дунав - моето минало, настояще и бъдеще -обучение на 
ученици по природозащитно образование и местни 
традиции 

Мярка от ОПРСР Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 
Мярка 3.2 „Запазване на привлекателността и облика на 

рибарската област чрез защита на природното наследство” 

Бенефициент СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан 

Размер на БФП (в лева) 23 650,48 лева 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Риболовът е първият занаят в Тутракан. Самият град е 

създаден като рибарско селище и е просперирал като такова. 

И до днешно време най-често срещаният занаят е риболовът. 

Причината за това е близостта до река Дунав - богата на 

ресурси и видово разнообразие. Това е предпоставка и 

причина за реализиране на проекта с основна дейност - 

създаване на учебна програма по природозащитно 

образование. Целта на програмата е запознаване с видовото 

разнообразие на рибите в река Дунав, изследване на рибните 

популации, класификация по семейства, срокове за забрана на 

улов на риба през период на размножаване, средни годишни 

улови на есетрови риби по видове. Приоритетно ще се 

разглеждат видовете риби с природозащитен статус. 

Учениците - участници в проекта ще имат възможност да се 

включат в 10-дневно обучение на открито, съчетано с риболов 

и специфичните за него техники. Плетенето на мрежи и 

лодкостроенето са също едни от най-старите занаяти, които 

изискват знания, умения и търпение. В настоящия проект се 

предвижда обучение по тези традиционни за района занаяти и 

обособяване на работилница и кабинет за удовлетворяване на 

тази необходимост. 

Цели 

 Основна цел на проекта : 
Запазване на привлекателността и облика на рибарската 
област чрез защита на природното наследство. Изграждане на 
капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие. 
Специфични цели: 
- Съхраняване и популяризиране на традициите, свързани с 
риболова и лодкостроенето, чрез обучение на младите местни 
хора. 
- Опазване на природното и културно наследство на 
местността, възможност за инициирани и развивани от млади 
хора дейности, свързани с рибарството и туризма. 
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Резултати 

1. Проведено 10 дневно обучение на открито по 
природозащитно образование, с 15 ученици. 
2. Създадена учебна програма за природозащитно 
образование и обучение, разпространена в 3 училища на 
рибарската област на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо 
поле" 
3. Оборудван кабинет за обучение по местно кулинария 
4. Оборудвана работилница по дървообработване и 
лодкостроене 
5. Проведено обучение на 45 ученици /15 по плетене на 
рибарски мрежи, 15 по лодкостроене, 15 по кулинария/ в 90 
факултативни часа. 
6. Издадени 2 книжки - една за видове риби, характерни за 
Долен Дунав и тяхното опазване, и една за местната рибна 
кухня. Те ще бъдат разпространени и съхранявани в три 
училища от рибарската област - в Тутракан, Главиница и Сливо 
поле, и библиотеките в РО и ще бъдат използвани при 
внедряването на програмата за природозащитно обучение. 
7. Изложба на продукти от изучаваните занаяти по проекта и 
кулинарните умения. Закриване на проекта. 

Контакти град Тутракан, ул. „П.Славейков“ № 15  
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Фестивал "Огненият Дунав“ 

Мярка от ОПРСР № 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 
Мярка 3.1 „Запазване на привлекателността на територията 

чрез публични инвестиции с фокус туризъм“ – Компонент 1 

Бенефициент Община Тутракан 

Размер на БФП (в лева) 57 847,13 лв. 

Продължителност 3 месеца 

Описание на проекта 

 Дейност 1: Организиране на работни срещи със 

заинтересовани страни в сферата на туризма с цел 

запознаване с проекта и начина на представяне на местните 

традиции и културна среда на фестивала „Огненият Дунав” 

Дейност 2: Провеждане на рекламна кампания с цел 

популяризиране на фестивал „Огнения Дунав” и РО като 

атрактивна туристическа дестинация. 

Дейност 3: Провеждане на фестивал „Огненият Дунав”: 

Ден 1: Откриване на фестивала и провеждане на спектакъл - 

музикален/ театрален/ танцов на открита сцена. 

Ден 2: Музикален спектакъл на Общински център за 

извънучилищни дейности и известен изпълнител или група. 

Ден 3: Фолклорен концерт на  самодейни състави от Община 

Тутракан и гостуващи  състави народно творчество от България 

с цел представяне на местните традиции и културна среда. 

Ден 4: Представяне на местните традиции и културна среда на 

РО от Исторически музей и Етнографски музей „Дунавски 

риболов”, чрез изложба „Гигантски риби по Дунава”, 

демонстрация „Плетене на рибарска мрежа”,  ретрофото, 

седянка в музея и други. 

- Организиране и провеждане на състезания: 
символично преплуване на река Дунав, гребане с 
рибарски лодки, улов на риба и атрактивно състезание 
по греда над вода. 

- Организиране и провеждане на конкурси: най-вкусно 
приготвена рибена чорба и най-добро рибно барбекю; 

- Организиране на атракции за деца: забавни игри, 
състезания, рисунки, уърк шоп, фейс арт и др. 

- Концерт на известна рок група/изпълнител, танцови 
групи, музиканти. 

- Провеждане на светлинно, огнено и звуково шоу на 
реката. 
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Дейност 4: Организиране и провеждане на заключителен 

семинар по проекта 

Цели 

Основна цел на проекта : 

Основната цел на проекта е да допринесе за запазването на 

привлекателността на територията чрез публични инвестиции 

с фокус туризъм, както и за изграждане на имидж на 

територията на рибарската област като туристическа 

дестинация.  

Специфични цели: 

1: Запазване и обогатяване на местните традиции и културна 

среда. 

2: Популяризиране на Рибарската област като атрактивна 

туристическа дестинация.Проектът цели провеждането на 

фестивално събитие за популяризиране привлекателността на 

рибарската област, което да привлече голям брой външни 

посетители в РО. 

3: Успешно представяне на РО като цялостна туристическа 

дестинация, специализирана в риболовния туризъм. 

Резултати 

Чрез представяне на един комплексен продукт, рекламиращ 

територията като туристическа дестинация с възможности 

туризъм, проектът ще допринесе за развитието на туризма, 

свързан с рибарството и културно-историческото наследство. 

Дългосрочен ефект от изпълнението на проекта ще бъде 

увеличената популярност на региона като туристическа 

дестинация, както и очакваното повишение на приходите от 

туризъм. Допълнителен ефект би могъл да се търси и в 

привличането на нови групи туристи и инвеститори в 

рибарската област. 

Контакти град Тутракан, Община Тутракан,  ул. „Трансмариска“ № 31 
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Подобряване средата на живот в населените места от 
Община Сливо поле разположени по поречието на р. Дунав и 
подобряване достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо 
поле 

Мярка от ОПРСР Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ 

Мярка по МСР 

 
Мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на 
рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване 
средата на живот в областта“ – Компонент 1 

Бенефициент Община Сливо поле  

Размер на БФП (в лева) 498552.75 лв. 

Продължителност 16 месеца 

Описание на проекта 

 
Проектът е насочен към подобряване на достъпа до 
крайбрежните зони и подобряване условията на живот в РО 
посредством интервенции на следните обекти,  разположени 
на територията на Община Сливо поле, в населени места, 
разположени в близост до р. Дунав и в имоти в крайбрежната 
зона на реката: 
Обект 1: Полагане на трошенокаменна настилка по 
съществуващ полски път- гр. Сливо поле; 
Обект 2: Облагородяване на зона за отдих, спорт и 
развлечения – гр. Сливо поле; 
Обект 3:  Основно обновяване на детски кът – с. Ряхово; 
Обект 4:  Облагородяване на прилежащ терен към сграда за 
социални дейности – с. Бабово; 
Обект 5:  Създаване на зона за отдих и развлечение – с. 
Бръшлен; 

Цели 

 
Основна цел на проекта :   
Мотивиране на местните граждани и организации да търсят 
възможности за собствено развитие на територията на РО чрез 
инвестиции в дребномащабна инфраструктура за подобряване 
средата на живот на територията на Община Сливо поле. 
Специфични цели: 
- Подобряване достъпа до крайбрежните зони чрез 
изграждане на път с трошенокаменна настилка (осигурен 
достъп до местата за наблюдение на околностите). 
-   Подобряване средата на живот в РО чрез създаване и 
облагородяване на зони за отдих, спорт и развлечения в гр. 
Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово и с. Бръшлен. 
 

Резултати 
1. Създадени зони за отдих – 1 брой; 
2. Облагородени зони за отдих – 3 броя; 
3. Осигурен достъп до крайбрежието на р.Дунав – 0.280 
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км. Трошенокаменна настилка; 

Контакти град Сливо поле, пл. „Демокрация“ №1 
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Опознай пътя на водата“ – защита на водното природно 

наследство на териториите на Общините Тутракан/ 

Главиница/ Сливо поле  

Мярка по ОПРСР Мярка 4.1 Развитие на рибарските области 

Мярка по МСР 
Мярка 3.2 „Запазване на привлекателността и облика на 
рибарската област чрез защита на природното наследство” 

Бенефициент СНЦЧП „Център за иновативни  практики“  

Размер на БФП (в лева) 177 440.00  

Период на изпълнение 10.2014 – 10.2015 

Описание на проекта 

„Опознай пътя на водата“ е проект, който цели да запази 

привлекателността на рибарската област и да опази 

природното наследство на региона посредством въвеждане на 

комплексен иновативен и качествен подход за 

информационно обезпечаване и повишаване на 

осведомеността относно местното природно наследство. 

Реализирането на проекта е допринесло за улесняване 

достъпа до природните забележителности и традициите на РО 

като необходимо условие за развитието на риболовния и еко-

туризъм, както и на туристическите дейности на открито като 

цяло.  

Цели 

Специфична цел 1 
Експониране и осигуряване на възможности за опознаването 
на природното наследство с цел развитие на устойчив 
риболовен  и еко-туризъм в РО, чрез създаването на 
интерактивна карта и разработване на иновативна онлайн-
базирана информационна система за улеснен достъп до 
природните забележителности и традициите на РО.   
Специфична цел 2 
Изследване на състоянието на водите на конкретни водни 
обекти и повишаване на осведомеността на целевата група, 
чрез провеждане на информационна кампания за 
ограничаване на замърсяванията и опазване на природното 
наследство сред жителите и гостите на РО.  
Специфична цел 3 
Развиване на туристически атракциони за устойчиво 
използване на природните ресурси, чрез 
изграждане/закупуване на дребномащабни екологосъобразни 
съоръжения и оборудване (в среда близка до естествената) за 
отдих и развлечения на открито.   
Специфична цел 4 
Създаване на предпоставки за дългосрочно и устойчиво 

развитие на риболовния и свързания с него еко-туризъм, чрез 

изготвяне и изпълнение на маркетингова кампания за 

развитие на туристическа услуга в РО. 
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Резултати 

1. Интерактивна карта на областта с изворни чешми, 

която визуализира местонахождението им, полезна 

информация за качествата им, маршрут за достигане. 

Публичната информация за тях стимулира ползването 

им от риболовци и туристи;  

2. Иновативна Онлайн-базирана информационна система 

за улеснен достъп до природните забележителности и 

традициите на РО, на адрес: http://sledvaivodata.com/ 

3. Подробна стратегия за маркетиране и популяризиране 

на природните ресурси и културната идентичност на 

областта и насърчаване на риболовния и еко-туризъм.  

4. Извършен Микробиологичен и физикохимичен анализ 

на водата от всички изворни чешми на територията на 

общините Главиница, Тутракан и Сливо поле; 

5. До всяка чешма е поставена информационна табела с 

информация за състоянието на изворната вода и 

историята на някои от чешмите. 

6. Проведен е информационен брифинг с представители 

на всички заинтересовани страни; 

7. Разработена и популяризирана информационна 

брошура; 

Личен опит, препоръки 

„Силно препоръчвам да ангажирате консултант, който е 

професионалист и не само ще подготви качествено 

проектно предложение, но и ще ви консултира адекватно 

относно изпълнението и управлението на проекта. Също 

така обръщайте внимание на сроковете и четете 

внимателно Договора, защото Дявола се крие в детайлите“ 

Ина Попова, р-л проект 

Контакти 

Ина Попова 

http://sledvaivodata.com/  

 

 

 

http://sledvaivodata.com/
http://sledvaivodata.com/
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4.5. МИРГ Приморско – Созопол – Царево 

4.5.1. Създаване на добавена стойност, чрез насърчаване на преработката на 

рибни продукти посредством модернизацията на преработвателно 

предприятие 

4.5.2. Рибен фестивал 

4.5.3. Закупуване на лодки за подготовка на деца и младежи по морско и 

ветроходно дело с цел кадрово подпомагане на риболова, яхтения 

туризъм и алтернативна  заетост на населението от община Приморско 

4.5.4. Северен подход към морски плаж „Северен централен” в гр. 

Приморско в поземлен имот 58356.506.30 и имот 58356.506.32 по КК на 

гр. Приморско 

4.5.5. Рибата и продуктите от риба и аквакултури - качествена и 

здравословна храна 
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Създаване на добавена стойност, чрез насърчаване на 
преработката на рибни продукти посредством 
модернизацията на преработвателно предприятие 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 
1.1 „Създаване на добавена стойност към продуктите на 

рибарството” 

Бенефициент "Делта Индъстри" АД 

Размер на БФП (в лева) 116 421,43 лв 

Продължителност 3 месеца 

Описание на проекта 

 
Реализацията на проекта има за цел да повиши добавената 
стойност към продуктите на рибарството, което от своя страна 
води до повишаване продуктивността и 
конкурентноспособността, и рефлектира пряко върху 
развитието на рибарската област. Проектът е насочен към 
обезпечаването на разширението на портфолиото от продукти 
на компанията в частност производството на нов за 
предприятието и рибарската област продукт. Посредством 
реализацията на планираната инвестиция се цели 
оптимизиране на маркетинга на продуктите, което 
неимоверно да повиши тяхната добавена стойност. 

Цели 

 
Обща цел:  
Повишаване на продуктивността и конкурентноспособността 
на компанията, чрез разширяване на  портфолиото от 
предлагани продукти. 
Специфични цели:  
Модернизация на преработвателното предприятие на 
дружеството 

Резултати 

 
Подобряване на конкурентноспособността, хигиената и 
маркетинга на произвежданите продукти и разширяване на 
портфолиото от произвеждани продукти, чрез постигането на 
следните специфични резултати: 

 Положени антибактериални износоустойчиви подови 
покрития; 

 Доставени и монтирани  специални врати и панели; 
 Доставена и монтирана климатична сушилня за рибни 

филета; 
 Доставено оборудване 
  

Контакти 
"Делта Индъстри" АД, Гр. Созопол, ул. „Капитан Петко 
Войвода” № 22, deltaind@mbox.contact.bg 

mailto:deltaind@mbox.contact.bg
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115 
 

 

Проект BG0713EFF – 511 – 220515 се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз 

Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Рибен фестивал 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 
1.2  „Поддържане на производствения сектор за аквакултури 

чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама“ 

Бенефициент СНЦ „Чисто Черно море“ 

Размер на БФП (в лева) 44 730,00 лева 

Продължителност 1 месец 

Описание на проекта 

С реализацията на дейностите, включени в проекта е 

организиран и проведен "Рибен фестивал" - събитие, което 

цели да промотира община Царево като рибарски и 

привлекателен туристически район. Различните събития, част 

от фестивала са проведени в град Царево и са кулминационен 

завършек на летния туристически сезон, съвпадащ с 

традиционния празник в чест на св.Богородица. 

Промоционалната програма на фестивала е забавна и 

многообразна, като акценти на предвидените събития и 

прояви са продуктите от рибарство и аквакултури и 

традиционните гозби по местни рецепти. Проектът промотира 

по атрактивен начин територията на община Царево, като 

типично морско-рибарско населено място, атрактивно за гости 

и туристи. Реализацията на фестивала цели привличането на 

много гости от региона и цялата страна в края на 

туристическия сезон. Основните дейности в рамките на 

проекта са: 

- Конкурс най-вкусна рибена чорба; 

- Кулинарно шоу; 

- Музикално събитие; 

Цели 

Настоящия проект цели да промотира региона на община 
Царево като морска община с дългогодишни рибарски 
традиции и умения на населението. Тези характеристики са 
част от продукта, който се предлага на гостите на региона, 
привлечени от морето, слънцето и морската храна.  

Резултати 

Чрез организираните мероприятия, територията на община 
Царево е промотирана като морска, рибарска и атрактивна 
туристическа община. Като непосредствен резултат от 
реализацията на дейностите, включени в "Рибен фестивал", е 
повишаване имиджа на населените места и на района на 
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Община Царево.  

Контакти 
СНЦ „Чисто Черно море“, Петър Бъчваров, гр. София, бул. 

Сливница N141-143 ет.2,  chistochmore@abv.bg 

 

  

mailto:chistochmore@abv.bg
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Закупуване на лодки за подготовка на деца и младежи по 
морско и ветроходно дело с цел кадрово подпомагане на 
риболова, яхтения туризъм и алтернативна  заетост на 
населението от община Приморско 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 
3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски 

стопанства и туризма“ 

Бенефициент СНЦ „Общински морски клуб Приморско“ 

Размер на БФП (в лева) 42 129,21 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Развиването на ветроходният спорт и привличането на деца и 

подрастващи от региона, които трайно да се занимават с него, 

има за цел да подготви млади хора, които на по късен етап да 

се занимават с рибарство, чрез придобитите знания по морско 

дело, ако това е възможно в близък и по далечен план, но и с 

приоритет да влее добре обучени и компетентни кадри в 

отрасъл туризъм и по конкретно - яхтения туризъм, с което да 

повиши заетоста на населението и доведе до икономически 

просперитет. 

Цели 

Основната цел на проекта е да обезпечи материално 
подготовката по морско и ветроходно дело от най-ранна 
възраст в един десет годишен период, чрез първоначално 
обучение и последващата тренировъчно-състезателна 
дейност, децата на рибари и младежи проявяващи интерес 
към занимания, свързани с рибарство или яхтен туризъм.  
Дългосрочната цел на проекта е да развие ветроходния спорт в 
община Приморско, като изгради фунционираща школа за 
млади ветроходци, да подготви кадри, които да са готови да се 
влеят в туристическия и яхтен бизнес, както и в рибарството. 

Резултати 

Обезпечен Втория и най-важен етап от подготовката по морско  
дело и ветроходство на подрастващите в дългосрочния план, 
който е изготвен от „ОМК Приморско“ за задържане на 
възможно най-много деца и подрастващи във ветроходния 
спорт, посредством следните дейности: 

1. Закупена и пусната в употреба треньорска лодка РИБ 
4.8; 

2. Закупен колесар за придвижване на треньорска лодка 
с дължина 4,8 метра; 

3. Закупени 3 бр. едноместни състезателни лодки за деца 
от 8 до 15 години – „Оптимист“, които се използват за 
обучения на деца и младежи; 

Контакти 
СНЦ „Общински морски клуб Приморско“, 

omcprimorsko@gmail.com 
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Северен подход към морски плаж „Северен централен” в гр. 
Приморско в поземлен имот 58356.506.30 и имот 
58356.506.32 по КК на гр. Приморско 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 2.2 „Развитие на туристически атракции” 

Бенефициент община Приморско 

Размер на БФП (в лева) 573 855,88 

Продължителност 9 месеца 

Описание на проекта 

Подобряването на туристическата инфраструктура на 
общината има за цел да подобри качеството на живот и оттам 
и условията за създаване на успешен бизнес, както и 
привличане на многобройни посетители всяка година. Всичко 
това е свързано с ускорение процесите на развитие на 
местната икономика и принос към поддържането на имиджа 
на Приморско като сигурно, уютно и привлекателно място за 
туристи от страната и чужбина. Повишената привлекателност 
на района за развитие на туризъм, за работа и живот, 
стимулиране на малкия и среден бизнес в района водят до 
повишаване на икономическата конкурентноспособност.  

Цели 

Обща цел: да се подобрят условията и средата за живот в гр. 
Приморско, община Приморско чрез изграждане на зони за 
отдих и почивка. 
Специфични цели: 
- изграждане на 2070 м2 зона за отдих и почивка;  
- осигуряване на социални и икономически ползи за 

населението; 
- подобряване на инфраструктурата- чрез изграждане на 

зони за отдих и почивка, включващи пешеходна и 
озеленена зона. 

- запазване на добрата екологична обстановка- чрез 
създаване на нова озеленена зона и поставяне на нови 
съдове за отпадъци; 

- подобряване опита и компетентността на служителите 
на община Приморско в изпълнение на проекти 
финансирани с европейски средства- чрез изпълнение 
на проекта ще повиши опита и компетентността на 
участниците в екипа за управление на проекта. 

Резултати 

Изградена  модерна туристическа инфраструктура и създадени 
условия за активен отдих и почивка, в това число: 
- изградена зона за активен отдих и почивка; 
- изградена зона за пешеходно преминаване; 
- изградена озеленена зона; 
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-осигурени социални и икономически ползи за населението; 
-подобрена инфраструктура; 
-запазване на добрата екологична обстановка; 
- подобряване опита и компетентността на служителите на 
община Приморско в изпълнение на проекти финансирани с 
европейски средства. 

Контакти 
община Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март“, № 56, 
представлявана от д-р Д. Германов 
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Рибата и продуктите от риба и аквакултури - качествена и 
здравословна храна 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 

1.2 „Поддържане на производствения сектор за аквакултури 

чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама от 

Стратегията на МИРГ 

Бенефициент Община Созопол 

Размер на БФП (в лева) 42 600,00  лв 

Продължителност 9 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е фокусиран върху повишаване на потреблението на 
вътрешния пазар и интензификация на продажбите на дребно 
на продукти  от риболов и аквакултури чрез различни начини 
на търговско и ресторантьорско предлагане на дребно на 
живи, охладени, замразени, обработени като полуфабрикат 
или приготвени за консумация рибни продукти и аквакултури. 
Особен акцент в промоционалните кампании се поставя на 
подценяваните до момента местни видове риба и аквакултури 
(цаца, миди и други) , а също така и новите за пазара „ 
морските дарове " - нетрадиционни досега за региона, но с 
добри хранителни и вкусови качества. 
Промоционалните и рекламните кампании се провеждат в 
населените места и курортните зони на община Созопол. 
Паралелно с това и чрез новосъздадените електронни 
инструменти рекламното съдържание съществува в 
интерактивен вид в интернет, съответно на английски, руски и 
български език - добре видимо и разпознаваемо от всички 
потенциални чуждестранни гости и туристи на общината. 

Цели 

Обща цел: 
Въвеждане на иновативни широкобхватни комуникационни 
канали и модерни информационни технологии за реализация 
на пазарни  стратегии и промоционални кампании, 
стимулиращи потреблението на риба и рибни продукти. 
Специфични цели :  
- Създаване и разпространение на цифрово-електронно 
съдържание, относно предлаганите продукти, услуги и обекти 
свързани с потрелението на риба, рибни продукти и други 
аквакултури от крайни клиенти; 
- Разширяване на маркетинговото въздействие и нагласите за 
консумация на риба и рибни продукти върху гостите, 
потенциалните посетители и жителите на община Созопол 
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чрез съвременни електронни инструменти; 

Резултати 

 Изградени комуникационни канали и електронни 
инструменти за разпространение на рекламно и 
промоционално електронно съдържание , които могат 
да бъдат ползвани и да оказват въздействие минимум 
5 години след приключване на проекта. 

 Извършено социологическо проучване; 
 Изготвена маркетингова стратегия, стимулираща 

потреблението и продажбите на риба и рибни 
продукти на дребно; 

 Изготвени и разпространени 300бр. обучителни 
брошури; 

 Създаден софтуерен код на интерактивната 
мултимедийна карта; 

 Създаден и популяризиран електронен справочник 
представящ търговските обекти, кулинарната 
топография на традиционните начини на 
приготовление на риба и рибни продукти в различните 
райони, с възможности за индексиране на актуалните 
ценови равнища за предлагането на дребно  на риба и 
рибни продукти; 

 Създадени и популяризирани електронни профили на 
търговските обекти; 

 Създадени и популяризирани 8 броя видеоклипове, 
промотиращи и стимулиращи потреблението на риба и 
рибни продукти 

Личен опит, препоръки  

Контакти 
http://sozopolapp.com/index.php 

Община Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, България 8130; 
obshtina@sozopol.bg 

  

http://sozopolapp.com/index.php
mailto:obshtina@sozopol.bg
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4.6. МИРГ Шабла – Каврна – Балчик 

4.6.1. Залог за бъдещето 

4.6.2. Каварна – богатствата на нашето природно и архитектурно наследство 

4.6.3. Предприятие за преработка на рапани в УПИ VII,кв.220, гр. Каварна 

4.6.4. Сертифицирани курсове за обучение на водолази любители“ на 

Сдружение „Лордес 

4.6.5. „Възстановка на тракийско селище „Брия“ – I етап, в с.Дуранкулак, 

община Шабла“ 

4.6.6. Изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система 

тип Smart Point в рибарска област „Шабла – Каварна – Балчик 

4.6.7. Изграждане на обекти: „ Захранващ водопровод за ПИ 28.600, ПИ 

28.602 в землището на с.Българево, Община Каварна“ и Газопровод 

0,15 МРа – сградно отклонение от Газорегулаторен и измервателен 

пункт (съоръжение към газопровод с.Българево – гр. Каварна) до ПИ 

07257.28.591 по КК на с.Българево, Община Каварна, област Добрич 
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Залог за бъдещето 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 

2-2.1. „Преструктуриране и пренасочване на икономически 
дейности, по-специално чрез насърчаване на еко туризма, при 
условие че тези дейности не водят към повишаване на 
риболовното усилие“ 

Бенефициент Община Шабла 

Размер на БФП (в лева) 53 173,95 лева 

Продължителност 6 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към провеждане на образователни 
дейности, насочени към подрастващите – една много важна 
инвестиция в бъдещето на младите хора и по този начин в 
бъдещето на местната рибарска общност. Основни дейности 
на проекта са насочени към разработване и изпълнение на 
извънкласна форма /кръжок/, формиране на извънкласна 
програма по рибарски умения – включващи теоретични и 
практични занимания, изграждане на детска работилница на 
открито и организиране на изложба и демонстрация на 
изработените апликации и сувенири.  
Зеленият образователен център развива дейности, които 
подпомагат усилията на община Шабла в разработването и 
предлагането на услуги, свързани с еко туризъм.  

Цели 

Общата цел на проекта е насочена към провеждане на 
екологично ориентирани образователни дейности, насочени 
към подрастващите. Специфични цели: 

1. Придобиване на основни теоретични познания и 
практични умения относно работа с природни материали и 
развиване на естетично и артистично чувство в децата. 
2. Запознаване с видовете водоеми и техните обитатели в 

района на община Шабла. Придобиване на основни 
теоретични и практични познания относно основни техники 
на риболов, забранителни режими и ограничителни мерки за 
опазване на водните ресурси. 

Резултати 

Непосредствените резултати от проекта се изразяват в 
следното: 
 Разработени две форми на извънкласни занимания 

(кръжок) по работа с природни материали и по риболов - 
всяка с продължителност 4 месеца; 

 Разработени две еднодневни програми (по работа с 
природни материали и по риболов), които ще допълнят 
образователните теми на сега предлаганата в ЗОЦ 6-
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дневна програма, нар. „Еко училище в община Шабла“; 
 Обучен аниматор, който да продължи предлагането на 

този вид извънкласни занимания и след приключване на 
проекта; 

 Създадена детска работилница на открито – работно място 
за приложни занимания на децата; 

 Придобиване на полезни теоретични познания и 
практични умения у подрастващите. Запознаване с 
основни материали, инструменти и техники, както и 
тяхното приложение в областта на риболова и природните 
материали. 

 Предоставяне на алтернатива за смислено и полезно 
прекарване на свободното време на младежите. 

Дългосрочните резултати се изразяват във: 
 Чрез запознаването на младежите с природните 

дадености на района и осигуряването на възможност да 
развиват умения за живот, използвайки местните ресурси, 
се създават добри предпоставки за опазването и 
развиването на рибарския поминък и в бъдеще. В този 
смисъл проектът цели да направи местните младежи по-
приспособими към условията на средата, в която живеят. 

 Работата върху личностното развитие на младите хора 
косвено въздейства върху подобряване качеството на 
живот в рибарската област и съдейства за развитието на 
човешките ресурси, което е гаранция за бъдещото 
осигуряване на заетост в традиционен за района поминък. 

Контакти 
Община Шабла, 9680 гр. Шабла, ул. "Равно поле" № 35, 
Мариян Жечев – кмет; 
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Каварна – богатствата на нашето природно и архитектурно 
наследство 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 

2.2 Защита на околната среда в рибарските области с цел 
запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие 
на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие 
на природното и архитектурно наследство 

Бенефициент Туристическо сдружение „Каварна“ 

Размер на БФП (в лева) 48 719,31 лева 

Продължителност 6 месеца 

Описание на проекта 

Проектът е насочен към оборудване на информационен 
център за популяризиране на природното и културно 
наследство „Каварна“ и организиране на обучителни 
кампании за опазване на околната среда. Сред основните цели 
на сдружението е обединяване на местните и 
предприемачески инициативи в рамките на Община Каварна 
като туристически район за преодоляване на проблемите с 
фрагментирането и „локализма” на развитието на продукта, 
маркетинговата и рекламната дейност и ограничеността на 
ресурсите на отделните фирми и местни общности. Освен 
това, реализирането на дейностите допринася за провеждане 
ефективна реклама на Община Каварна като туристически 
район в страната и в чужбина, съобразно неговата специфика и 
имидж, характерни ресурси и възможности за практикуване на 
различни видове туризъм, посредством различните канали за 
реклама. 

Цели 

Обща цел: Провеждане ефективна реклама на Община 
Каварна като туристически район в страната и в чужбина, 
съобразно неговата специфика и имидж, характерни ресурси и 
възможности за практикуване на различни видове туризъм, 
посредством различните канали за реклама. 
Специфични цели: 

- Създаване на условия за устойчива заетост и 
повишаване качеството на живот на местното 
население; 

- Ограничаване на миграцията към урбанистичните 
центрове; 

- Увеличаване на туристическия поток в района; 
- Откриване на модерен и оборудван Информационен 

център за популяризиране на природното и културно 
наследство „Каварна“; 

- Промотиране на местните природни и културни 
забележителности и привличане на нови категории 
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

туристи; 
- Реализиране на образователна кампания за опазване 

на околната среда и подобряване на екосъстоянието 
на местно ниво; 

Резултати 

Дългосрочни резултати: 
 Повишаване качеството на живот на местното 

население чрез поставяне началото на целенасочена 
линия на поведение за опазване на околната среда и 
съхраняване и популяризиране на местното 
историческо и културно наследство, като с подкрепата 
на новосъздадения Информационен център „Каварна“ 
значително се увеличи обхвата на влияние и се включи 
голяма част от местните фирми и организации, 
предлагащи туристически услуги; 

 Развитието на устойчив туристически сектор, има 
принос за ограничаване на миграцията към съседните 
урбанистични центрове; 

 Подкрепа на местния туристически бизнес, което води 
до запазване на работни места и откриване на 
възможности за предлагането на нови услуги и 
наемането на допълнителна работна ръка; 

 Съхраняване на уникалната природа и подобряване 
състоянието на околната среда; 

 Разкриване на едно работно място. 
 
Непосредствени резултати: 

 Организирана образователна кампания за опазване на 
околната среда, водеща до подобряване състоянието 
на природните дадености и редуциране на 
замърсяването от плажуващи и туристи.  

 Изграден и функциониращ Информационен център за 
популяризиране на природното и културно наследство 
„Каварна“ оказващ подкрепа на обектите с природна и 
културна стойност, и повишен потока от туристи към 
тях.  

Контакти 
Туристическо сдружение „Каварна“, ул."Дончо Ил. Стойков" № 
10; 
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Предприятие за преработка на рапани в УПИ VII,кв.220, гр. 

Каварна 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 
1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската 
област 

Бенефициент „Електа 03“ ООД 

Размер на БФП (в лева) 692 529,33 лв 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

Инвестиционното намерение е изграждане на предприятие за 

преработка на рапани в землището на гр. Каварна, 

предвидени са строително-монтажни дейности, доставка и 

монтаж на оборудване. „Електа 03” ООД е новорегистрирана 

фирма, с основна дейност е преработка на рапани.  

Като хранително съдържание, рапана е много богат на 

белтъчини, два пъти повече от другите меса, а в същото време 

почти без мазнини. Доказаните предимствата на месото от 

рапани доведе до повишаване на търсенето на този тип 

продукция. Освен за консумация, рапаните се използват и в 

козметиката. Като страна с морска граница, България има 

възможността да произвежда търсените морски деликатеси. 

Освен на родния пазар, „Електа 03” ООД има намерение, като 

дългосрочна цел, да реализира висококачествената си 

продукция и извън пределите на страната 

Цели 

- Повишаване на конкурентоспособността на 
територията чрез дейности, които да гарантират, че в 
края на 2015 год. ще бъдат открити нови устойчиви 
работни места в и извън сектор „Рибарство“, вкл. и 
чрез регистриране на нови фирми. 

- Разработване и успешно позициониране на местния и 
регионален пазар на нови услуги и продукти, вкл. и 
чрез подкрепа за иновативни практики и подходи. 

Резултати 

 Изградено и пуснато в екплоатация предприятие за 
преработка на рапани. Сградата е едноетажна, без 
сутерен и е съставена от административно-битова и 
производствена зони като отговаря на всички 
съвременни хигиени изисквания, както и по отношение 
изискванията за добри условия на труд. Предвиденото 
годишно производство е за 386 тона висококачествено 
месо от рапани. 

 Новооткрити 157 работни места. 

Контакти 
„Електа 03“ ООД,  гр. Варна, Братя Георгиевич №15 вх.А ап.11, 

http://www.electa.bg/bg/ 

http://www.electa.bg/bg/
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

 

Сертифицирани курсове за обучение на водолази любители“ 
на Сдружение „Лордес 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 
1.1.Повишаване на конкурентоспособността на рибарската 

област 

Бенефициент Сдружение „Лордес“ 

Размер на БФП (в лева) 28 122,30 лв 

Продължителност 3 месеца 

Описание на проекта 

 

В рамките на дейността на проекта, са предвидени 

провеждане на сертифициран по стандартите на IAD/CMAS 

курс за водолази любители и организиране на събитие за 

официално връчване на сертификатите. Проектът е насочен 

към разнообразяване и повишаване на предприемаческата 

активност в рибарската област, както и към повишаване на  

професионалните умения на работната сила в региона. 

Стратегията за изпълнение на проекта включва: ангажиране на 

професионални обучители с необходимите за целта 

сертификати, образование и признания; предварително 

комуникирани с целевите публики по различни 

комуникационни канали, сред които локални медии, 

прессъобщения, различни частни и държавни организации 

като местното Бюро по труда; оповестяване на резултатите 

(брой обучени хора, придобита квалификация). 

Цели 

- Повишаване на конкурентоспособността на РО;  

- Устойчиво развитие на МИРГ Шабла, Каварна, Балчик 

чрез преквалификация на местното население и 

придобиване на умения извън рибарството;  

- Повишаване качеството на трудовия пазар;  

- Подобряване условията за бизнес активност и 

насърчаване на предприемачеството. 

Резултати 

Проектът има за резултат случването на редица положителни 
процеси, сред които: повишени знания и умения на местното 
население; повишена конкурентоспособност на РО; 
преквалификация на преминалите обученията и възможност 
за нова професионална реализация 

Контакти Сдружение „Лордес“, гр. София, ул. "Топли дол" 
1Б,  office@sea-tourism.bg; http://sea-tourism.bg 

mailto:office@sea-tourism.bg
http://sea-tourism.bg/
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„Възстановка на тракийско селище „Брия“ – I етап, в 
с.Дуранкулак, община Шабла“ 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 

1.4 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките 

рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски 

общности” 

Бенефициент Община Шабла 

Размер на БФП (в лева) 136 639,02 лв 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

В рамките на дейността на проекта се предвижда, 

строителство на рибарска хижа, където на местните рибари да 

бъдат осигурени нормални условия за ежедневната им 

дейност, като и възможност да съхраняват улова си. 

Цели 

Общи цели: 
- Повишаване качеството на жизнената среда в полза на 

рибарските общности чрез възстановка на тракийско 
рибарско селище "Брия" в с.Дуранкулак, община 
Шабла; 

- Изграждане и модернизиране на свързана с 

рибарството инфраструктура; 

- Подобряване на достъпа до туристическите атракции“; 

Специфични цели: 
- Изграждане на рибарска хижа за нуждите на рибарите 

от с.Дуранкулак, оборудвана с хладилници и 
ледогенератори, осигуряваща възможност за 
временно съхранение на улова; 

- Създаване на комплекс, съчетаващ историческото 
развитие на традиционен за района занаят - 
рибарството, със същия практикуван в днешно време и 
популяризиращ традиционните методи за развитието 
му. 

Резултати 

Непосредствени резултати: 
- Изградена рибарска хижа за нуждите на рибарите от 

с.Дуранкулак, оборудвана с хладилници и 
ледогенератори, осигуряваща възможност за 
временно съхранение на улова; 

- Създаден комплекс, съчетаващ историческото 
развитие на традиционен за района занаят - 
рибарството, със същия практикуван в днешно време и 
популяризиращ традиционните методи за развитието 
му.  
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

Резултатите от проекта дават възможност да се проследят 
корените на този традиционен за района поминък като 
същевременно се създадат условия за рибарите за по-удобно 
и достойно практикуване на занаята. 

Личен опит, препоръки  

Контакти 
Община Шабла, 9680 гр. Шабла, ул. "Равно поле" № 35; 

Мариян Жечев – кмет; 
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Изграждане на интернет базирана рекламно-
информационна система тип Smart Point в рибарска област 
„Шабла – Каварна – Балчик 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 

2.2 Защита на околната среда в рибарските области с цел 

запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие 

на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие 

на природното и архитектурно наследство 

Бенефициент Сдружение „Форум гражданско общество“ 

Размер на БФП (в лева) 43 470,25 лева 

Продължителност 2 месеца 

Описание на проекта 

В рамките на дейностите на проекта се предвижда, 
изграждане на стратегия за развитие на туризма в региона на 
рибарската област, както и внедряване на интернет модулна 
система тип Smart Point. Предвидената в проекта система 
предвижда маркиране и популяризиране на най-значимите 
природни и архитектурни обекти в РО, както и информация 
как да се достъпват, изисквания за достъп, информация за 
важността на обектите и необходими мерки за опазването им, 
както и много съпътстваща информация. Чрез подобряване на 
информираността на жителите и посетителите на РО проектът 
спомага за опазване на уникалната местна природа. 
Системата представлява нов информационен канал който би 
могъл да се използва ефективно в подкрепа на целта. 
Проектът предвижда също проучване на РО, профилиране на 
населението и туристите, както и разработка на стратегия за 
развитие на туризма.  

Цели 

Обща цел: 
- Принос към опазване на уникалната природа – най-

голямото богатство на рибарската област посредством 
повишаване на информираността на жителите и 
посетителите на РО; 

Специфични цели: 
- Повишаване на привлекателността на територията; 

- Капитализиране на природното и архитектурно 
наследство чрез дейности за проучване, 
популяризиране, експониране и анимиране на 
културни паметници и територии под защита. 

Резултати 

 Изготвено социологическо проучване; 
 Изготвен профил на местното население; 
 Изготвен профил на туристите; 
 Разработена Стратегия за развитие на туризма в 

региона на МИРГ; 
 Изработена и внедрена информационна система по 

стандарта Smart Point съдържаща: 
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o Мобилно приложение към което се достъпва чрез с QR 
кодове и NFC чипове поставени на съответния обект; 

o Интернет сайт за достъп до обектите; 
o База данни с минимално 50 обекта; 
o Модулна структура обезпечаваща функционалността 

на системата. 
 Дефинирани подходящи обекти за системата от гледна 

точка на типа и нуждите на гражданите и туристите – 
минимално 50 обекта; 

 Събрана информация за всички подходящи обекти за 
системата от гледна точка на типа и нуждите на 
гражданите и туристите; 

 Заснета и набирана информация (GPS) за обектите; 
 Маркирани с QR кодове и NFC чипове минимално 50 

обекта. 
 Повишeнo качеството на предлаганите 

информационни услуги; 
 Популяризиране на местния туристически продукт чрез 

интерактивна реклама; 
 Осигурен свободен достъп до надеждна географска 

система. 

Личен опит, препоръки 

„Това, което научихме при изпълнението на проекта е, че 
трябва да се търси партньорство на местно ниво за по-
бързи и качествени резултати. На бъдещите бенефициенти 
препоръчвам да ползват местния капацитет на хората 
които живеят в конкретните населени места“ Б. Френчев, 
пр-л на УС . 

Контакти 
Сдружение „Форум гражданско общество“, ул. “Самарско 

знаме“ № 1, вх. 1, fsc@abv.bg 

 

 

mailto:fsc@abv.bg
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Инвестиране в устойчиво рибарство  

 

Изграждане на обекти: „ Захранващ водопровод за ПИ 28.600, 
ПИ 28.602 в землището на с.Българево, Община Каварна“ и 
Газопровод 0,15 МРа – сградно отклонение от Газорегулаторен 
и измервателен пункт (съоръжение към газопровод 
с.Българево – гр. Каварна) до ПИ 07257.28.591 по КК на 
с.Българево, Община Каварна, област Добрич 

Мярка от ОПРСР 4.1 „Развитие на рибарските области” 

Мярка по МСР 

2.2 Защита на околната среда в рибарските области с цел 

запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие 

на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие 

на природното и архитектурно наследство 

Бенефициент Дълбока ООД 

Размер на БФП (в лева) 293 344,13 лв. 

Продължителност 12 месеца 

Описание на проекта 

В дейността на проекта се предвижда изграждане на 
захранващ водопровод – I етап и II етап към подобряване на 
производствените условия и условията за труд на персонала в 
с.Българево, Община Каварна и изграждане на газопровод 
0,15 МРа за нуждите на предприятието. 

Цели 

Обща цел: 
Опазване на уникалната природа на местността Дълбока, чрез 
запазване на нейните естествени водни басейни, за да бъде по 
привлекателна като туристическа дестинация, за намаляване 
отделянето на вредни въглеродни емисии, чрез въвеждането 
на екологично гориво – природен газ и съответното 
обновяване на инфраструктурата в района. 
Специфични цели: 
- Да се осигури съвременно и качествено 

водоснабдяване на предприятието, като съвкупност от 
човешки ресурс и производствени мощности; 

- Да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за 
по - голям период в сравнение с настоящото 
положение; 

- Да се намалят преките разходи за експлоатация и 
поддръжка на съществуващата инсталация; 

- Да се подобри водоснабдяването, чрез намаляване на 
ремонтните работи в следствие на аварии в 
съществуващата инсталация; 

- Да се наложи обществената чувствителност по 
отношение на ефективното използване на водните 
ресурси и съответното им икономично разходване; 

- Да се осигури съвременно и екологично съобразено 
газоснабдяване на предприятието; 

- Да се намалят преките разходи по експлоатацията и 
поддръжката на оборудването в предприятието, чрез 
намаляване на стойността на изходната суровина – 
природния газ; 
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- Да се наложи обществената чувствителност по 
отношение на опазването на околната среда, чрез 
ефективното използване на енергийните ресурси и 
съответното им икономично разходване. 

Резултати 

 Изграден захранващ водопровод; 
 Изграден газопровод; 
 Подобрени производствени условия и условия за труд 

на персонала, чрез осигуряване на достъп до 
качествена водоснабдителна инфраструктура. 

Контакти Дълбока ООД, dalboka@dalboka.com 

 

 

 

 


