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ИЗПолЗВанИ СъКРащенИя      

БаБХ Българска агенция по безопасност на храните

ВеИ възобновяеми енергийни източници 

дМР дребномащабен риболов (риболовци)

еМРФ европейски морски и рибарски фонд 

еС европейски съюз

еФР европейски фонд за рибарство
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ЗРа Закон за рибарство и аквалуктура
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                         структурни и инвестиционни фондове 

ИаРа Изпълнителна агенция по рибарство и аквалуктура

МИРГ Местни инициативни рибарски групи

оПЗоон организация по прехрана и земеделие на оон

оПоР оперативна програма в областта на рибарството 2007-2013 г.

оПР обща политика за рибарство

ПМС Постановление на Министерския съвет

РКСР Регионален консултативен съвет за рибарство

аКТеа европейска мрежа на женските организации в рибното и 
 селското стопанство

FARNET европейска мрежа на рибарските райони

ICSF Международен колектив в подкрепа на рибарството

LIFE европейски рибни стопанство със слабо въздействие

STEFC научен, технически и икономически комитет за рибарство
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1. ВъВеденИе

Настоящото издание е резултат от ре-
ализацията на Пилотния проект: „Мер-
ки за подпомагане на дребномащабния 
риболов“ по Договор за безвъзмез-
дна финансова помощ от Европей-
ския съюз: MARE/2014/04 – SI2.724176 и  
„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.

Финансовата помощ се предоставя с ог-
лед повишаване на осведомеността на 
широката общественост за ролята на 
дребномащабния риболов в бъдещите 
решения по отношение на съответните 
политики на национално и европейско 
равнище, чрез възпроизвеждането на 
добри практики, подходящи за региона 
на Черноморския басейн.

В рамките на проекта основно се пред-
вижда да бъде учредена Европейска 
Асоциация на рибарите в Черно море, 
да се извършат анализи и проучване, 
в следствие се разпишат наръчници, 
статии и др. п., които да подпомогнат 
изследвания сектор. Ще бъдат обучени 
и информирани над 130 представители 
на дребномащабния риболов от Репу-
блика България и Република Румъния. 
Предвижда се и обмен на опит във Ве-
ликобритания, като страна с утвърдени 
традиции в този бранш.

Изданието е предназначено за пред-
ставителите на Организации на дреб-
номащабните рибари и други заинте-
ресовани страни в този сектор. В него 
е отразена единствено позицията на 
съставителя, като Комисията не носи 
отговорност за употребата на съдър-
жащата се в него информация.

Този наръчник представя ролята на же-
ните в дребномащабния крайбрежен 
риболов в нейното развитие, насто-
ящо състояние и бъдещи перспективи 
в глобален, европейски и национален 
мащаб. Представянето засяга въпроси-
те на политиката в областта на рибар-
ството през новия програмен период 
2014-2020 година и присъствието на 
жените нея и общия проблем на не-
оползотворения потенциал на жените в 
икономиката, и проследява традицион-
ните женски роли в дребномащабните 
риболовни общности и настъпващите 
промени, които откриват нови възмож-
ности. Специално внимание е отделено 
на насърчаване на активната роля же-
ните в сектора през съпътстващи функ-
ции, които те биха могли да изпълняват 
като водене на счетоводство, изпъл-
нение на административни дейности, 
свързани с улова, дейности, свързани 
с участие в съществуващите асоциа-
ции, съвети и интернет платформи. 
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Предложени са съвети за определя-
не на политика за реализация на про-
дукцията и осигуряване на капитал за 
собствен бизнес, използващ улова като 
суровина. Властта, която сдружаване-
то може да даде на жените в рибарски-
те общности, е разгледана в прегледа 
на практиката, опита, успехите и пре-
пятствията пред местни, национални и 
транснационални асоциации и органи-
зации. 

Наръчникът помага на хората, заети в 
риболовния сектор, да се ориентират в 
общата картина на живота на рибарски-
те общности по света и в Европа и да 
разберат по-добре своето място в нея. 
Той осветлява развитието на ситуаци-
ята и прогнозите за бъдещи възмож-
ности и предлага съвети за начини, по 
които жените могат да бъдат по-ефек-
тивни, по-успешни и по-влиятелни в 
определяне на правилата в сектора и 
повишаване на благосъстоянието на 
техните семейства и общности. 

За допълнително информиране в При-
ложението е представен списък с 
връзки към изследванията на жените 
в риболовния сектор и техните роли и 
постижения в Европейския съюз и в от-
делни държави членки. 

 



7

2. дРеБноМащаБнИТе РИБолоВцИ  
 В СВеТоВен МащаБ И В еВРоПа

По света
Дребномащабните риболовни общ-
ности имат общопризнат принос за 
продоволствената сигурност, заетост-
та, доходите и осигуряване поминъка 
на много бедни хора по света. Разноо-
бразието от крайбрежни ресурси съз-
дава възможности за тези хора. Поради 
това, че да станеш рибар е сравнител-
но лесно, голям брой хора по света 
зависят изцяло или частично от ри-
болова за осигуряване на прехраната  
на своите семейства. 

По последни данни на Организация-
та по прехрана и земеделие на ООН 
(ОПЗООН, 2012) обаче на настоящ-
ия етап 87,3% от риболовните зони в 
глобален мащаб са или напълно, или 
свръх-експлоатирани. Това се допъл-
ва от редица други човешки дейности, 
които водят до замърсяване на бре-
говете и разрушаване на хабитатите 
и допълнително намаляват ресурси-
те. Субсидиите в риболовния сектор 
в миналото увеличиха свръх-натиска 
върху ресурсите, а разрушителните 
риболовни методи застрашават функ-
ционирането на по-широките екосис-
теми в множество крайбрежни зони.  



8

Увеличаващото се глобално търсене 
на риба от разнообразни потребители 
и проникването на глобалните пазарни 
вериги в почти всички кътчета на света 
също създават стимули за свръх-екс-
плоатация на водите. Промените в 
климата вече засягат и крайбрежните 
хабитати (като например кораловите 
рифове, които са под сериозна заплаха 
от унищожение).

В допълнение към природните предиз-
викателства, риболовците се сблъск-
ват и с икономически трудности, сред 
които цената на горивата и храните, 
промените в пазарните структури, кои-
то ги принуждават да се съобразяват 
глобалния екологичен императив на 
съвременното общество и динамич-
ните изменения, които настъпват в 
местните и националните икономики. 
По същество подкрепата за сектора в 
настоящата ситуация означава принос 
за задържане на населението в край-
брежните райони и опазване на еко-
системите. 

Дребномащабният крайбрежен рибо-
лов е организиран основно в семейни 
предприятия на общности с корени в 
традицията, местните знания и култу-
ра. Уловът на риба в морето е видимо 
доминиран от мъжете, но жените игра-
ят ключова роля в дейностите в тяхна-
та цялост. Те са връзката между рибар-
ските дейности в морето и подкрепата 
от брега, както и разпространение-
то на създадените блага в общност-
та и в обществото. Дребните рибари 
са основно самонаети, независими 
собственици и оператори на лодки, 
риболовен екипаж и общи работници,  
които често получават дял от улова.

Дребномащабните риболовци и тях-
ната верига на снабдяване и обслуж-
ващи функции обхващат голям брой 
хора, включени в обработка на рибата, 
маркетинг, производство на лодки и 
мрежи. Те са и част от туристическата 
индустрия. От една страна доставките 
на прясна местна риба и спецификата 
на местните ястия са съществена част 
от туристическата услуга, която я пра-
ви привлекателна за посетителите, а 
от друга самите риболовци със свои-
те традиционни практики и дори със 
своята визия представляват една от ат-
ракциите на крайбрежните зони. 

Дребните рибари имат много пре-
димства пред големите индустриал-
ни риболовни кораби от гледна точка 
на относително слабото екологично 
въздействие и големите социални из-
мерения. Те могат и на много места 
осигуряват значима непряка заетост в 
съпътстващи дейности. 

Тъй като риболовните предприемачи 
и стопанства винаги се адаптират към 
конкретни морски екосистеми, нужди-
те на тяхното управление са различни. 
Например в по-студените води дребно-
мащабните рибари обикновено ловят 
няколко вида риба, докато в тропиче-
ските води да кажем разнообразие-
то от видове е голямо. Това означава 
и голямо разнообразие от риболовни 
принадлежности, част от които не се 
използват през по-голямата част от 
годината. Така характера на морската 
екосистема, която се експлоатира, е 
важен определящ фактор за много от 
културните характеристики на рибо-
ловните общности. 
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В глобален мащаб активите, свързани 
с дейността на крайбрежните риболо-
вци, са основно четири типа: природ-
ни, физически, финансови и човешки. 
Природните активи са морските еко-
системи и видовете, които ги обитават. 
Физическите са риболовните плавател-
ни съдове, рибарските приспособле-
ния и съоръженията, използвани за 
продажба и преработка. Финансовите 
активи са необходими за поддържане 
на операциите, осигуряване на физи-
ческите активи и обезпечаване на дру-
ги социални и икономически дейности 
на рибарите. Човешките ресурси, в 
това число умения и информация, из-
ползвани в риболовните дейности, как-
то и по-широкото натрупано знание за 
живота в една риболовна общност, се 
разглеждат и като част от съответното 
местно културно наследство. 

Обичайно срещано явление сред край-
брежните риболовци е чувството на 
гордост от занятието им и пристрасте-
ност към начина на живот на рибаря. 
Морският риболов изисква голяма не-
зависимост, увереност в собствените 
сили, автономност, поемане на риск и 
борба с природните сили. Това са не 
само важни характеристики на иден-
тичността, но и усещане за удовлет-
вореност, което не се измерва един-
ствено на икономическа основа. За 
тях риболовът не е само средство за 
осигуряване на доход, но и дейност,  
носеща удовлетворение сама по себе 
си като смислен начин на живот. 

Преобладаващите риболовни техни-
ки, които се използват, често са ре-
зултат от значителен натрупан опит. 

Те произтичат от адаптирането към 
конкретната морска екосистема, коя-
то се експлоатира и от възможностите, 
които рибарите реално имат да си на-
бавят нужните им риболовни средства. 
Тук се включват не само рибарските 
такъми, но и знанието за тях – изра-
ботване, използване, поддържане – 
което е важен елемент от културата на 
рибарската общност. Рибарските мре-
жи, елементи на плавателните съдове 
и трофеи се превръщат и в културни 
символи, които стават част от идентич-
ността на рибарите и техните умения и 
се включват в различни ритуали. 

Технологичните иновации могат да оси-
гурят сериозни подобрения за дреб-
номащабните рибари. Рязката смяна 
на традиционните с нови обаче може 
да има и катастрофални последствия 
върху общностите под формата на по-
вишени нива на деградация на еко-
системата и изчерпване на ресурсите. 
Растящата зависимост от по-скъпи тех-
нологии увеличава производствените 
цени и понякога довежда риболовците 
до фалит. 

Дребномащабните риболовци прите-
жават ценно екологично знание, кое-
то включва информация за времето 
и условията, при които определени 
видове са налични и за начините на 
риболов и принадлежностите, които 
биха били най-ефективни за улова, 
когато такива условия са налице през  
въпросните периоди. 
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Поддържането на улова в годините из-
исква от рибарите консервативен под-
ход към риболова. Сред факторите, 
които налагат това, са: 

•	 невъзможност да се прогнозира 
точно наличност на пасажите и 
бъдещ улов;

•	 невъзможност да се прогнозират 
точно бъдещите пазарни цени на 
рибата;

•	 невъзможност да се прогнозират 
точно бъдещите климатични усло-
вия; 

•	 несигурния достъп до здравни 
застраховки и до бизнес застра-
ховки, както и до кредити за опе-
ративна дейност. 

Поддържането на други възможности 
за доход е важно средство за намаля-
ване на риска и несигурността, свърза-
ни с риболова като форма на заетост. 
Тъй като морето е слабо предвидимо, 
повечето рибари трябва да имат и дру-
ги източници, към които да преминават 
през неактивните сезони. Най-често 
допълващите занимания също са се-
зонни по своя характер, но извън рибо-
ловния сезон. 

Множеството роли, които жените играят 
в тези общности, подчертават базовото 
им значение в социално-икономически 
смисъл и за общото им благополучие. 
Те често се отличават с независимост 
и икономическа автономност. Освен 
това те често формират социално-ико-
номически мрежи, които им помагат за 
продажбата на улова и други дейнос-
ти. Жените по-често се занимават и с 

обработката на рибата. Макар работата 
да не е толкова рискова, колкото тази в 
морето, тя също е свързана с възможни 
наранявания и медицински проблеми. 

В наши дни икономическият принос 
на жените в общностите на дребнома-
щабните рибари си остава обработката 
и продажбата на рибата, но с бързи-
те промени в социално установените 
практики по отношение на това кои 
роли и занимания са удачни за жените, 
те все по-често участват и в риболова. 
С нарастване на възрастта на жените 
се наблюдава тенденция към намаля-
ване на участието – по данни на све-
товната статистика жените над 60 го-
дишна възраст са едва 5%. Това може 
да се дължи на факта, че риболовните 
дейности изискват енергия и жените 
трябва да бъдат физически силни, за 
да се справят с повечето задачи. 

Дейностите на жените – платени и не-
платени – включват всичко по веригата 
на стойността, както и дейности преди 
и след улова: събиране на ядивни че-
рупчести, риболов, плетене и поправ-
ка на мрежи, сортиране и обработка на 
рибата, производство на рибни проду-
кти и продажба и дистрибуция. Те раз-
полагат с местно и традиционно еколо-
гично знание, което е ценен принос за 
устойчивото използване и консервира-
не на морските екосистеми. 

Често обаче жените не могат да защи-
тят трудовите си права, защото ико-
номическата им роля не е официално 
призната. Те имат ограничен достъп до 
социални осигуровки, капитал и кре-
дити. Много често работят в несигурни 
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и проблемни от хигиенна гледна точка 
условия. Глобализацията, приватиза-
цията и замърсяването, и промените в 
климата доведоха до намаляващ дос-
тъп до риба за обработка и продажба. 
Липсата на достъп до капитал за же-
ните означава липсващи ресурси за за-
купуване на необходимото оборудване 
за съхранение на рибата, поддържане 
на качество и свежест, което намалява 
контрола им върху пазарите. 

През 2010 г. Международният колек-
тив в подкрепа на рибарството (ICSF), 
международна неправителствена ор-
ганизация, която работи за равноп-
оставеност, баланс между половете, 
самостоятелност и устойчивост на 
риболовния сектор и в частност на 
дребномащабния крайбрежен рибо-
лов, постигна международно споразу-
мение, наречено „Общ дневен ред за 
устойчив живот и благосъстояние на 
рибарските общности и равно участие 
на жените“. Дневният ред беше приет 
от широка мрежа от жени от риболов-
ни организации, от академичната общ-
ност, практици, социални активистки 
и други организации на гражданското 
общество. Този общ дневен ред беше 
използван за включване на проблемите 
на пола в „Доброволните насоки за га-
рантиране на устойчиви дребномащаб-
ни рибни стопанства“ в контекста на 
продоволствената сигурност и изкоре-
няването на бедността, приети от Ор-
ганизацията по прехрана и земеделие 
на ООН през 2014 г. и „Доброволните 
насоки за отговорно управление на 
владеенето на земята, рибните полета 
и горите“ (2012 г.). Насоките отбелязват 

определящата роля на жените в дреб-
номащабния риболов и подчертават, 
че постигането на равенство между 
половете е от определящо значение за 
устойчив риболов. Прилагането на на-
соките е от изключителна важност, за 
да се даде възможност на жените да 
придобият права за владеене, равно 
участие в процеса на вземане на реше-
ния и защита от дискриминация. 

Като цяло макар конкретните форми 
на женския труд в риболовния сектор 
да са различни за отделните култури 
и региони, а също и между селските 
и градските райони, на него рядко се 
гледа като на „продуктивен“. Той има 
ниска социална цена и се възприема 
като продължение на домакинството. 
Реално обаче, чрез участието си же-
ните укрепват рибарските организации 
и разширяват тяхната дейност. Тяхна 
заслуга е насочването на вниманието 
към качеството на живота в риболов-
ните общности, като достъп до здраве-
опазване, образование, хигиена. 

Анализът на ролите на пола в рибо-
ловния сектор, който се прави с цел 
постигане на баланс в участието и в 
икономическото му измерение, описва 
мястото на жените в глобалната верига 
на стойността. Рамката на този анализ 
има три секции – профил на дейности-
те (кой какво прави), профил на достъ-
па и контрола (кой какво има) и анализ 
на факторите и тенденциите (какъв е 
социално-икономическия контекст). 
Профилът на дейностите разглежда 
каква работа извършват мъжете и же-
ните, къде и кога. Направените до мо-
мента анализи от този тип показват, че 
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ролята, отредена на жените, все още е 
силно обвързана с местната култура. В 
развитите държави например, участи-
ето на жените е концентрирано в края 
на веригата на стойността и има по-го-
лям социален престиж, докато в разви-
ващите се то е разположено по цялата 
верига и е с най-нисък статут. 

Причините за това, че жените не са ви-
дими в риболовната индустрия, се ко-
ренят във факта, че дейностите, които 
те изпълняват, като цяло се пренебрег-
ват не само от икономистите и анали-
заторите, но много често и от властите 
(Hitomi, 2009). Затова е въведен и ана-
лиза на веригата на стойността на база 
пол, като целта е да се увеличат макси-
мално приходите за мъжете и жените, 
ангажирани на различните й нива. Този 
тип анализ е важен, доколкото подчер-
тава различните позиции и принос на 
мъжете и жените по веригата и разкри-
ва икономическите и организационни-
те взаимоотношения между участни-
ците, разположени в различните точки 
на веригата на стойността в риболова. 
Той осветлява разпределението на по-
тенциалните и реалните ползи, деле-
гирането на власт, собствеността на 
ресурсите. Така се създават възмож-
ности за насочване на помощта и оси-
гуряване на стимули за намаляване на 
броя на посредниците, увеличаване на 
способността за договаряне на дреб-
номащабните риболовци и осигурява-
не на достъп до подходящи технологии 
за обработка, съхраняване и транс-
порт, за да могат рибарите с оскъдни  
ресурси да улавят по-голямо количе-
ство от продуктите с добавена стойност 
в глобалната верига на стойността. 

Почти всички проучвания в риболовния 
сектор, чиито брой се е увеличил рязко 
през последното десетилетие в срав-
нение с предходните, достигат до из-
вода, че участието на жените е по-зна-
чимо, отколкото обичайно се допуска. 
По данни на девет от държавите, които 
са сред най-големите производители 
на риба в света, те съставляват 46% 
от работната сила, когато се включат 
дейностите преди и след улова. Теку-
щото им участие се определя от бър-
зо намаляващото количество риба от 
една страна и от увеличеното глобално  
търсене от друга.



13

В УърлдФиш център последните из-
следвания на ролята на жените са с 
фокус върху три основни аспекта:

а. пазари, търговия, миграция

Мъжете и жените заемат различни 
позиции във веригата на предлага-
нето на риба. Макар и да имат из-
вестно ограничено участие в самия 
риболов, основният ангажимент на 
жените е най-често в обработката и 
търговията. Повечето правителстве-
ни и международни интервенции 
обаче са концентрирани върху ре-
гулирането на улова, използваните 
съоръжения и правата на достъп, а 
не върху подобряване на обработ-
ката и достъпа до пазари. Новите 
индустрии могат да създават нови 
възможности за жените, като напри-
мер култивиране на водорасли или 
малки преработващи фабрики.

б. идентичности и мрежи

Членството във формални организа-
ции от рода на асоциации или коопе-
ративи е по-характерно за мъжете. 
Докато много от мъжете се гордеят 
с професията си на риболовци, мно-
го малко се знае за идентичността 
на жените в рибарските общности. 
Идентичността е принципно свър-
зана с чувството за принадлежност 
към мрежи и се формира от социал-
ни структури и процеси, и от култур-
ните норми.

в. промяна в климата, бедствия и 
издръжливост

Защо полът е важен при дребнома-
щабните риболовци? Секторът се 
възприема традиционно като мъж-
ки, включително поради това, че се 
свързва с усещане за приключение и 
риск, от които жените са принципно 
изключени. Диспропорциите между 
половете могат да доведат до пони-
жена производителност на труда в 
сектора и неефективно разпределе-
ние на труда на ниво общност и на 
национално ниво. Текущите условия 
като цяло ограничават жените до 
ниските нива на веригата на пред-
лагането в така-наречения „нефор-
мален“ сектор. Подобно на селското 
и горското стопанство, жените често 
съставляват голям процент от насе-
лението в бедност в рибното произ-
водство. Промените в климата до-
пълнително изострят проблема. 

Има все повече доказателства, че 
държавите, в които има постижения 
в посока равенство между полове-
те, постигат по-голям икономически 
растеж и цялостно благополучие. 
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Source: Pavel Salz, Framian bv, 

Graeme Macfadyen, Poseidon Ltd., 

Regional Dependency on Fisheries, 

Parlement européen, 2007.

В Европа
Както и в други части на света, дреб-
номащабните крайбрежни риболовци в 
Европа се развиват във времето и прос-
транството от конкретен екологичен и 
променящ се социално-икономически 
и културен контекст, белязан повече от 
разнообразие, отколкото от хомоген-
ност. Следователно всички дискусии 
по темата трябва да отчитат факта, че 
съществува проблем с определянето 
им. Определенията не са универсално 
приложими и онова, което в една си-
туация може да бъде наречено дреб-
номащабно, в друга може да бъде със 
среден или голям мащаб. 

Дребномащабният риболов може да 
включва още:

•	 сладководния улов;

•	 помощни дейности (производство 
на риболовни принадлежности, 
ремонт на мрежите);

•	 обработка и търговия;

•	 управление на фирмите на рибо-
ловците.
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предоставя помощ при безработица, 
възможности за преквалифициране и 
т.н. Ако обаче общностите, населяващи 
крайбрежията, загубят риболова като 
дейност, възможностите за алтерна-
тивна заетост може да се окажат мал-
ки и следователно цената на тази въз-
можност е висока. Освен това загубата 
на дейностите на ДМР е съпътствана 
от загуба на умения, традиции, знания 
и култура, които представляват соци-
алната тъкан на общностите. Затова е 
важно те да бъдат защитени като уни-
кален сектор с важен принос.

Ключов принос на ДМР е, че в много 
части на Европа те предприемат разно-
образни инициативи за отговорен ри-
болов, като например:

Prud’hommes de Pêche на френското 
Средиземноморие

• Морски резерват, създаден 
от Lira and Cedeira в Северна 
Испания

• Restinga Marine Reserve (El 
Hierero - Canary Islands, Mar de 
las Calmas, Spain)

ангажирането на френските рибари 
с управлението на Iroise National 
Park в западна Франция

• Селективния улов на омари 
(langoustine/nephrops trawl 
fishery) в Бискайския залив

• Споразумението за средата 
на Ламанша между 
Великобритания, Франция и 
Белгия 

Inshore Potting Agreement в девон.

Критерии, по които той се определя в 
ЕС, са:

•	 Структурни характеристики – раз-
мер и/или капацитет на плавател-
ния съд (дължина, тонаж или HP/
Kw); използвани риболовни при-
надлежности;

•	 Територия/обхват: местоположе-
ние на риболовната зона – отдале-
ченост от брега, време в морето;

•	 Социално-икономически крите-
рии: родствени връзки на еки-
пажа; система за споделяне на 
ползите (възнаграждение, улов и 
печалби); размер и структура на 
капитала на риболовното пред-
приятие, характер на начинанието 
– кооператив, частен собственик, 
семеен, съвместно предприятие и 
т.н.)

•	 Други критерии (сезонно разноо-
бразие и риболовни принадлеж-
ности), традиционни практики (за-
творени сезони, затворени зони, 
съвместно управление и т.н.).

Друг начин за определяне е степента 
на индустриализация, където катего-
риите са занаятчийски, полу-индустри-
ализирани, индустриализирани рибо-
ловни предприятия. 

Основната разлика между Европа и 
други части на света, към които е на-
сочено вниманието на ОПЗООН като 
Азия и Тихоокеанския регион, е че в 
европейските държави няма общности, 
зависещи от риболова. Ако един рибар 
загуби работата си, съществува сис-
тема за социално осигуряване, която 
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За да се разбере как да бъдат прила-
гани Доброволните насоки за ДМР в 
Европа, е важно да се разбере как да 
се прилагат на ниво ЕС и на ниво дър-
жава членка. Преди всичко политиката 
за рибарство на ЕС - ОПОР - се отнася 
само до морските риболовци. Сладко-
водните – естуари, лагуни и др. зони, 
или от брега – са под юрисдикцията на 
държавите членки. Освен това държа-
вите членки имат и специални права 
над зоната от 12 мили, където са съ-
средоточени по-голямата част от дей-
ностите на ДМР. Поради тази и други 
причини може да се твърди, че ДМР са 
под-сектор, за който най-подходящото 
ниво на управление е националното, 
що се отнася до управление и опреде-
ляне на политики. 

Доброволните насоки имат значение, 
защото ДМР имат различен статут в 
сравнение с едромащабните. С при-
съединяването си към ЕС държавите 
членки предоставят компетенции за 
управлението на риболова на Евро-
пейската комисия във водите в рам-
ките на 200 мили (общностни води) 
и по отношение на международни 
води и водите на трети държави за 
плавателни съдове, регистрирани в  
европейските държави.

За европа дребномащабният край-
брежен улов осигурява високо рав-
нище на заетост и представлява не 
само социално, но и екологично 
устойчива форма на риболов. За по-
вечето крайбрежни райони това е на-
чин на живот и значителен източник на 
препитание. Затова на ниво Европей-
ски съюз е прието, че той трябва да се 

Морският риболов е от изключител-
ната компетентност на 7 институции 
на еС, като основните сред тях са: 

•	 Съветът на министрите на 
държавите членки   
(законодателни и изпълнителни 
функции, като тук е съсредоточе-
на най-голямата власт);

•	 европейската комисия  
(делегирана изпълнителна власт, 
законодателни и квази-правосъд-
ни функции); съвместно вземане 
на решения;

•	 европейският парламент  
някои законодателни и изпълни-
телни функции).

Други важни институции на ЕС са:

•	 европейската сметна палата   
(финансови/бюджетни/одиторски 
функции);

•	 европейски съд   
(правосъдни функции).

През 2012 година ОПЗООН издаде До-
броволни насоки за управление на 
владението на земи, риболовни зони 
и гори в контекста на националната 
продоволствена сигурност. Целта им е 
да служат като отправна точка за по-
добряване на стопанисването, с дълго-
срочната цел за прогресивна подкрепа 
на правото на хората на адекватна хра-
на в контекста на националната продо-
волствена сигурност. Те са предназна-
чени да допринесат за глобалните и 
националните усилия за изкореняване 
на глада и бедността на база принци-
пите за устойчиво развитие. 
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насърчава, за да оцелее и да получи 
тласък за икономическо развитие. Като 
нова цел на общата политика в облас-
тта на рибарството на ЕС се поставя 
осигуряването на преференциален 
достъп на ДМР в рамките на 12-милната 
морска зона, т.е. в най-чувствителната 
част от водите на общността.

В Европейската общност са регистри-
рани общо 500 000 риболовни кораба, 
а дребномащабният рибарски флот на-
броява над 12 милиона. Едните и дру-
гите обаче осигуряват по 30 милиона 
тона годишен улов за пазара. Важно е 
да се отбележи, че риболовните кора-
би постигат това количество, изразход-
вайки 37 милиона тона гориво, а дреб-
ните рибари - само 5 милиона тона. И 
още един факт от ключово значение - 
големите кораби изхвърлят между 8 и 
20 милиона тона свръх улов годишно в 
морето, което по принцип е забранено, 
докато при ДМР тази практика е силно 
ограничена.

Същевременно тези риболовци се 
сблъскват с множество проблеми, като 
най-острите сред тях са запазването 
на риболовните им зони, конфликтите 
с траловете на големите кораби, нуж-
дата от специален статут, който да им 
бъде гарантиран от закона и т.н. 

В Европа още преди десетина години 
над 100 000 жени са били статистиче-
ски записани като заети в риболовния 
сектор, но измерването на техния при-
нос представлява значителна трудност. 
Статистиката например не улавя жени-
те, работещи на пълно или частично 
работно време за семейния бизнес без 

това да е законово признато и без свър-
заните с това социални придобивки. 

На жените не е отделено специално 
място в рамката на реформата на Об-
щата политика в областта на рибарство-
то. Новият Европейски фонд за морско 
дело и рибарство (EMFF) за пръв път 
признава ролята, която жените играят 
в семейния риболовен бизнес. Така те 
ще могат да се възползват от подкрепа 
за обучение и по-конкретно за придо-
биване на умения, свързани с предпри-
емачество и бизнес управление. 

В европейските държави жените кон-
тролират 39% от рибната индустрия и 
докарват солидни доходи за себе си 
и за своите семейства (Aquilar, 2002). 
Ключовата роля на жените в професии, 
основани на природни ресурси като 
риболова, отдавна е приета, но не е 
призната и ценена като тази на мъжете 
(Obetta et al., 2007). Един от основните 
фактори, които ограничават участието 
на жените в икономически дейности от 
рода на риболова, е липсата на достъп 
до и контрол върху производствения 
процес (Acharya, 2003). Според изсле-
дователите жените в селските райони 
участват по-активно в традиционния 
риболовен сектор. 

Вниманието към участието на жените в 
сектора в Европа се засилва в началото 
на века. Едно от първите проучвания - 
„Ролята на жените в дреномащабния 
риболов“, 2002 г. – показа, че въпреки 
културното и икономическото многоо-
бразие в ЕС, що се отнася до риболов-
ния сектор възприятието на жените де-
монстрира високо ниво на сходство. 
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•	 Жените не се чувстват добре при-
ети в морския риболов, но и нямат 
особено желание да участват. За-
това не е изненадващо, че броят 
им там е много малък. Жените иг-
раят много малка роля в самия ри-
болов (3% в ЕС), като диапазонът е 
от 0 до 7% за различните държави, 
но като цяло участието им е пери-
ферно;

•	 Жените се чувстват дискримини-
рани в аквакултурата, но в много 
по-малка степен и са много по-ши-
роко включени. В тази област има 
някои дейности, конкретно упра-
влявани от жени. Средната стой-
ност на участието за държавите от 
ЕС е 27% (в диапазона от 3 до 44%). 
Долната граница (за Холандия) се 
приема като непредставителна. Тя 
най-вероятно отразява факта, че 
аквакултурата в Холандия се свеж-
да най-вече до миди, а това пред-
ставлява дейност, по-близка до 
риболова, отколкото до отглежда-
не във ферма. Обобщените данни 
несъмнено скриват регионалните 
особености (например в региони 
като Галисия аквакултурата е тра-
диционно женско занимание);

•	 Обработката е единственият 
под-сектор, в който жените са 
свръх-представени, но най-вече 
защото доминират в неквалифици-
рания нископлатен труд. Средно те 
представляват малко мнозинство 
(53%), но диапазонът за различни-
те държави членки е широк - от 
11 до 75%. В повечето държави от 
ЕС процентът се движи между 40 

и 60%, като единствено в Гърция 
участието на жените е подчертано 
по-слабо (11%);

•	 Жените са навлезли по-масово в 
сегментите управление/ админи-
страция, които са по-благоприятни 
за тях и се възприемат в по-поло-
жителна светлина. Участието на 
жените в тези дейности е средно 
39%, дори по-високо от очакваното. 
Процентът се дължи много повече 
на публичния сектор (регулация, 
изследователска дейност, обуче-
ние), отколкото на индустриалния;

•	 В сектора се наблюдава иконо-
мическа дискриминация спрямо 
жените. Тяхното заплащане е с 
12% по-ниско от това на мъжете за 
една и съща работа. Това обаче е 
по-малко от средната разлика в за-
плащането в икономиките на дър-
жавите от ЕС, която е около 22%;

•	 И накрая ролята на жените като 
подкрепа за действащите (морски) 
рибари се приема като много ва-
жна и силно подценена от рибо-
ловните общности. В някои райо-
ни неплатената работа на жените в 
подкрепа на семейните риболовни 
стопанства всъщност представля-
ва единствената връзка, която те 
имат със сектора. Освен домакин-
ството и отглеждането на децата, 
тя включва и конкретни дейности, 
свързани с управлението на брега 
(особено когато мъжът е по-дълго-
срочно в морето).
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Включването или невключването им, 
особено в самия риболов, е зависи-
мо от някои външни и психологически 
фактори, сред които са:

(i) цялостното възприятие за външен 
натиск, който обезкуражава же-
ните по редица причини: те „ня-
мат достатъчно сила“, „прекалено 
опасно е“, „носят лош късмет на 
борда“;

(ii) липса на желание заради това, че 
намират риболова за непривле-
кателен – свързан с неудобства, 
опасности, отсъствие на нормални 
условия, нисък статут и „груба“ 
мъжка компания;

(iii) представата за сектора като пре-
доставящ лоши перспективи за 
кариера. Това не се дължи само 
на особеностите на пола. Жените 
са наясно с намаляващите въз-
можности за заетост, проблемите 
с ресурсите и начина, по кой-
то по-непрестижните позиции са 
най-достъпни за тях (обработка) и 
с низходящата тенденция (ръчният 
труд се заменя от машини или се 
измества в икономики с по-нисък 
разход). Затова много от жените 
полагат усилия децата им да не 
влизат в сектора. 

В тази ситуация видовете дейности, в 
които участват жените, попадат в че-
тири основни категории, вариращи от 
управленски задачи до администра-
ция. В обобщен вид те представляват:

•	 Общо управление: във фирмата 
позволява на съпруга да се отдаде 
на риболова, като го освобождава 
от всички финансови, фискални, 
административни и маркетингови 
задължения и доставки;

•	 Комуникации: осигуряване на не-
обходимите за бизнеса комуника-
ции. С развитието на технологиите 
тази функция става все по-споде-
лена между мъжете и жените, за-
щото може да се изпълнява и от 
лодките;

•	 Счетоводство: водене на книги-
те за приходи и разходи, работа 
с банки и държавни финансови и 
други изисквания;

•	 Маркетинг: поддържане на мар-
кетингова мрежа, наблюдение на 
текущите цени, активна продажба 
на риба, договаряне на изгодни 
сделки, активен маркетинг.

Няколко директиви на ЕС, отнасящи се 
до правата на жените и пряко обвърз-
ващи всички държави членки, допъл-
ват разпоредбите на Договора за Ев-
ропейския съюз, които се приемат за 
пряко приложими и от Европейския 
съд. Методите на транспониране и 
прилагане на тези директиви от дър-
жавите членки обаче са различни: тъл-
куването на съответните национални 
регулации понякога произвежда много 
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различни резултати. При тези обстоя-
телства законовата база и реалното й 
изпълнение от гледна точка на жените, 
заети в дребномащабните риболовни 
дейности, се различават съществено в 
държавите от ЕС.

Специалните женски асоциации в ри-
боловната индустрия са много повече 
изключение, отколкото правило, но 
в това отношение настъпват значими 
промени. Образованието и обучението 
се оказват определящи за подобряване 
на статута на жените. Според резулта-
тите има известни възможности за спе-
циализирано обучение, тоест принцип-
но съществуват поне потенциално.

През 2016 година е основана АКТЕА, ев-
ропейската мрежа на женските органи-
зации в рибното и селското стопанство 
от женски риболовни организации от 
Франция, Холандия, Великобритания, 
Ирландия, Испания, Португалия, Ита-
лия, Гърция и Скандинавските страни. 
Чрез тази мрежа те се опитват да реа-
лизират следния дневен ред:

•	 Колективна кампания, която цели 
да направи ролята на жените в 
риболова видима и да я утвърди, 
като й осигури законов статут. 
По-конкретно, те целят прилага-
нето на директива на ЕС 86/613, 
която определя законовия статут 
на подпомагащата съпруга в на-
ционалното законодателство на 
държавите членки и на жените да 
се осигури равен достъп до соци-
ални придобивки. Постиженията 
в някои от държавите в това отно-
шение са по-големи, отколкото в 
други (Франция, Испания,  
Португалия);

•	 Достъп на жените от риболовните 
общности до вземане на решения 
по въпросите на управлението в 
сектора. Това е основна тема на 
АКТЕА за насърчаване на органи-
зациите от мрежата да участват в 
Регионалните комитети за съвети 
в политиката по рибарство на ЕС. 
Освен това тя ги насърчава да 
се включват в консултациите по 
важни въпроси на политиката в 
областта на рибарството в ЕС на 
ниво държава членка, като на-
пример процеса на съставяне на 
Зелената книга за реформа на Об-
щата политика и на Европейския 
фонд за рибарство; 

•	 АКТЕА се грижи организациите, 
които са нейни членки, да участ-
ват в инициативи за популяри-
зиране на местната икономика и 
местната общност, като например 
организиране на местни рибни 
пазари, дейности за изграждане 
на добър имидж на риболовците 
и популяризиране на тяхната тра-
диционна култура, кампании за 
безопасност в морето и по-добри 
условия за работа на екипажите; 

•	 И не на последно място, женски-
те организации се насърчават да 
мобилизират подкрепа от страна 
на правителството и да канди-
датстват за финансиране от спе-
циализираните фондове за общи 
женски проекти от рода на колек-
тивна продажба на рибата и про-
грами за образование и обучение. 
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По данни на ОПЗООН броят на дребни-
те рибари в България е 2 767, а в Румъ-
ния 673. В България той представлява 
почти 94% от общия брой на регистри-
раните активни лодки към края на 2015 
година, а в Румъния 94,4%. 

Липсват данни за разпределението 
на работната сила по пол в риболова 
в двете държави, тъй като не са по-
дадени на Евростат. За аквакултурата 
обаче са налични данни, според кои-
то в България (Научен, технически и 
икономически комитет по рибарство 
(STECF) броят на предприятията е 336, 
а разпределението на работната сила 
е 930 мъже и 445 жени, тоест жените 
са 32,4%; в Румъния броят на предпри-
ятията е 315, а разпределението на ра-
ботната сила е 2 135 мъже и 554 жени, 
тоест жените са 20,6%. 

В обработващия сектор в България 
(данни на STECF) броят на предприяти-
ята е 45, а разпределението на работ-
ната сила е 883 мъже и 1051 жени, тоест 
жените са 54,3%; в Румъния броят на 
предприятията е 13, а разпределение-
то на работната сила е 230 мъже и 342 
жени, тоест жените са 59,8%. Данни-
те на Евростат и STECF се разминават 

значително в абсолютни стойности, но 
пропорционално отразяват глобалните 
тенденции на концентрация на жените 
в преработката, в по-малка степен в 
аквакултурата и почти отсъствието им 
в риболова.

Според данните от българския публи-
чен регистър на флота активните съ-
дове под 12 метра са 1790 към края на 
2015 година. Големите кораби с дължи-
на над 12 метра са около 100. Румъния 
не поддържа такъв регистър. 

Сдружаването все още не се е пре-
върнало в ефективна практика в 
риболовния сектор в България. По 
публично достъпни данни регистри-
раните сдружения към момента са 
десет, но не всички са действащи. По-
ловината от тях са по Северното Чер-
номорие: три във Варна („Траката”, 
„Карантината”, „Ада бахча”) и две на 
север от Варна („Калиакра”, Каварна 
и „Кария”- Шабла). Повечето от дреб-
ните рибари обаче предпочитат да ра-
ботят самостоятелно заради таксите, 
които трябва да плащат в организа-
циите. В Румъния има 5 активни сдру-
жения, като 3 от тях са в района на  
делтата на Дунав. 

В България
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Рибата в морето е публичен ресурс и 
е не само важен източник на протеини 
и хранителни вещества за милиарди 
хора по света, но и източник на 60 ми-
лиона работни места в сектора, 90% от 
които в дребномащабен риболов и 15% 
от тях за жени. Европейският риболо-
вен флот разполага с над 83 700 лодки, 
които дават работа на над 150 000 души 
и поне три пъти повече работни места 
на брега. Четири от пет (80%) от рибо-
ловните лодки в европейския риболов 
се определят като „дребномащабни“ (с 
дължина под 12 метра). 

Исторически в края на миналия и на-
чалото на настоящия век водите от 
Атлантическия океан до Черно море и 
от Балтийско до Средиземно море са 
били подложени на свръхулов, довел 
до драматично намаляване не само на 
рибните запаси, но и на рибарите, раз-
читащи на тях. Тази екологична ката-
строфа предизвика публично заклей-
мяване и рибарите, които имаха аурата 
на герои в своите общности, се пре-
върнаха в „пирати“, които не мислят 
за бъдещето. 

на практика почти без изключение 
свръхуловът не се дължи на онези 
80% риболовен флот, представляван 
от дребномащабните рибари. Тъй 
като не могат да се преместят на нови 
места, дребните рибари са принуде-
ни да съхраняват това, с което разпо-

3. РаЗВИТИе на ПолИТИКаТа За РИБаРСТВо 
 оТ Гледна ТочКа на УчаСТИеТо на 
 женИТе ПРеЗ ПеРИода 2014-2020 Г.

лагат. Затова независимо от процента 
от общия флот, който формират, те се 
грижат за морето, използват риболов-
ни средства, осигуряващи качествена 
прясна риба, но гласът им не може да 
достигне дотам, където може да по-
влияе на политиката – на ниво държава 
и ЕС. В резултат на това политиката за 
рибарство е доминирана от големия, 
по-добре организиран и обезпечен с 
ресурси сектор на флота, често в ущ-
ърб на дребномащабния сектор. 

Комерсиалният риболов в европей-
ски води се управлява чрез Общата 
политика за рибарство. Регламентът 
се реформира на всеки десет години 
и въпреки добрите намерения, в про-
дължения на десетилетия пренебрегва 
споменатото намаляване на рибата и 
на заетостта, свързана с риболова. 

В резултат на последната реформа, за-
почнала през 2009 г. и завършила в на-
чалото на 2014 г. с приемането на нова 
политика, настъпиха две базови про-
мени. Първо, Лисабонският договор 
въведе съвместното вземане на реше-
ния. Това означава, че членовете на 
Европейския парламент имаха възмож-
ността да повлияят на процеса на ре-
формиране и второ, дребномащабните 
риболовци и техните представители, с 
помощта на огромен брой екологични 
НПО, се включиха в процеса. Комбина-
цията от тези два елемента несъмнено 
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имаше сериозен и много положителен 
ефект върху резултатите. 

Новата ОПР и свързаната с нея регула-
ция се отнася до: 

•	 осигуряване на справедлив жиз-
нен стандарт в риболовния сектор, 
включително в дребномащабните 
стопанства; 

•	 преференциален достъп за дреб-
номащабните, занаятчийски и 
крайбрежни риболовни лодки, 
план за действие за развитието, 
конкурентоспособността и устойчи-
востта на крайбрежния риболов; 

•	 стимули, включително икономиче-
ски, за насърчаване на по-селек-
тивен улов с ниско въздействие 
върху морската екосистема и риб-
ните ресурси. Когато определят 
риболовния им периметър, държа-
вите членки трябва да използват 
прозрачни и обективни критерии, в 
това число екологични, социални и 
икономически. 

Но веднага след въвеждането на но-
вата ОПР възникна въпроса за реално-
то прилагане на мерките. С тази цел 
дребномащабните риболовци, които се 
обединиха и говориха в един глас по 
време на реформите, образуваха Ба-
зовия екип, създал Платформата LIFE 
(Low Impact Fisheries of Europe).

Основната цел на Платформата LIFE 
е да осигури на ниво ЕС ясно и съг-
ласувано мнение на мнозинството от 
европейските рибари, които са дреб-
номащабни и използват рибарски при-
надлежности и методи със слабо влия-
ние, но досега не са имали ефективно 
представителство в Брюксел, нито дори 
на ниво държава членка. Създаде-
на като организация през май 2014 г., 
LIFE е, по думите на своя председател, 
„организация на организациите, ръ-
ководена от рибар за рибарите“. Тя 
се управлява чрез Управителен съвет 
от риболовци от цяла Европа, всички 
представители на местни общности на 
дребномащабни рибари. Платформата 
има Изпълнителен директор, подкре-
пен от екип в офис в Брюксел и реги-
онални координатори, които в момен-
та покриват Северно море, Балтийско 
море и Средиземноморската зона. 

членовете на LIFE обединяват ри-
барите, които са от малък мащаб и 
имат слабо екологично въздействие, 
но същевременно висока социална и 
икономическа стойност за общности-
те, които подкрепят и които ги подкре-
пят. Характерно за тях е, че най-чес-
то правят дневни излизания в морето 
и имат ниски стойности на парникови 
емисии на килограм извадена риба, 
т.е. устойчив тип улов. Значението им 
не се свежда до улова, нито дори до 
мъжете и жените, които работят рутин-
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но в една от най-опасните среди, за да 
осигуряват риба за трапезата ни (рибо-
ловът е характерен с повече травми и 
смъртни случаи от всеки друг промиш-
лен сектор). То е много по-голямо, за-
щото тези рибари се грижат за морето 
ежедневно: 

•	 те често са в ядрото на екологич-
ните програми и инициативи; 

•	 те поддържат живи културата и 
традициите отпреди 1000 години; 

•	 те са приемник на безброй поко-
ления знания и умения, които ако 
бъдат загубени, никога няма да 
бъдат възстановени; 

•	 те често са опората на уязвимите 
общности, населяващи крайбре-
жието, защото ги подпомагат, съз-
дават работни места там, където 
понякога няма друга заетост и са 
източник на прясна риба. 

От основаването си през 2014 г. LIFE 
има вече нас 7000 члена, работещи на 
над 4000 плавателни съда от всички 14 
морски държави членки на съюза.

 

Ето един пример за промяната, която 
може да гарантира устойчивото разви-
тие на сектора в Европа. Традицион-
но достъпът до рибата в морето, или 
поне за повечето европейски рибари, 
става чрез разпределяне на рибарски 
квоти, дял от отпуснатото за държава-
та въз основа на исторически данни 
за улова. Проблемът с този подход за 
дребномащабните риболовци е, че те 
не разполагат с нужните системи, за 
да регистрират улова си, докато опера-
торите на големите риболовни съдове 
имат своите бордови дневници, в кои-
то отразяват подробно всичко, което 
са извадили на брега. В някои случаи 
раздуват показанията, за да си осигу-
рят достъп до бъдещи възможности. 
Методът очевидно възнаграждава оне-
зи, които са ловили най-много и оставя 
дребномащабния флот извън процеса. 
Това от своя страна осигурява много 
значими ресурси и така влияе на по-ма-
щабните рибари. Затваря се порочен 
кръг на липса на ресурси, в резултат 
на което дребните рибари нямат вли-
яние върху политиката за рибарство 
и квотата се консолидира в ръцете на  
по-големите играчи. 
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Във Великобритания например, въпре-
ки че дребномащабният сектор пред-
ставлява 77% от флота по брой, той 
има достъп до едва 1,5% от квотата по 
тонаж. Тази ситуация се засилва, тъй 
като квотата се превръща в стока за 
покупко-продажба. Текущата търговия 
с квоти, заедно с добронамерени, но 
опасни инициативи за по-нататъшна 
приватизация на рибата в моретата ни 
означава, че дребномащабният сектор 
е оставен на кея без да може да улови 
рибата, която преминава покрай него, 
докато големи и често чуждестранни 
риболовни кораби оползотворяват на-
ционалната квота, която са купили или 
придобили от предишен улов. 

Член 17 от ОПР изисква от държавите 
членки да включат критерии от еколо-
гичен, социален и икономически харак-
тер при разпределението на достъпа 
до рибната квота. Ако правителствата 
приемат този подход сериозно, а не 
просто на думи, той може да револю-
ционизира индустрията много бързо. 
Той би възнаградил всяка лодка или 
група лодки, които прилагат устойчив 
риболов и носят значими социални и 
икономически ползи , но дотогава сис-
темата ще поощрява онези с най-голе-
мия улов, а не с най-полезния. 

Потенциалът на дребномащабния 
риболовен сектор за осигуряване на 
устойчиви работни места, осигурява-
не прехраната на местните общности 
в дългосрочен план и намаляване на 
въздействието върху екосистемите е 
огромен. Малките риболовни съдове 
осигуряват над 40% от общата заетост 

в сектора и предоставят на европей-
ските граждани прясна, местна морска 
храна. Освен това те генерират работа 
и на други места в общността – в мест-
ната търговия, в производството и в 
ремонтните дейности. 

Такава голяма група естествено не е 
хомогенна, което само по себе си е 
предизвикателство. Затова ОПР се зае с 
отразяването на предизвикателствата. 
Тя въведе специални правила за мак-
симално намаляване на администра-
тивния товар върху дребномащабните 
риболовци и техните МСП – например 
от тях не се очаква да водят бордови 
дневник. 

Освен това ЕС се стреми да направи 
правилните инвестиции. Достъпът до 
финансиране беше улеснен и в нови-
ят Европейски фонд за морско дело и 
рибарство за малките лодки се прила-
га по-висок процент на финансиране – 
75%. Но нещата не се свеждат само до 
финансирането. Осигурява се рамка за 
опазване на дейностите на дребнома-
щабните риболовци. Това не се прави 
просто централно на ниво ЕС. Тъй като 
мерките за консервиране и достъп са 
местни по произход, дребномащабни-
те риболовци трябва да имат по-голямо 
участие. 

Платформата LIFE има амбицията да 
влияе на развитието и изпълнение-
то на политиката и да гарантира, че 
риболовът в Европа се извършва по 
устойчив начин, че вредните риболов-
ни практики са изкоренени чрез но-
вата ОПР и че тревогите на дребните 
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рибари са чути. С помощта на проме-
ните в общата политика, финансовата 
подкрепа и растящият колективен глас 
на сектора могат да бъдат живеца на  
бъдещите поколения.

През 2010 г. Европейският парламент 
организира публично изслушване на 
тема „Жените и устойчивото разви-
тие на риболовните зони“. През 2013 
г. по собствена инициатива Парла-
ментът включи специални действия 
в Общата политика за развитие на  
ролята на жените.
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Жените представляват малко над по-
ловината от световното население, но 
техният принос за измерваната ико-
номическа дейност, растежа и прос-
перитета е много под потенциала и 
това има сериозни макроикономиче-
ски последици. Въпреки значимият 
напредък, отбелязан през последните 
десетилетия, пазарите на труда по це-
лия свят остават разделени по полов 
признак, а напредъкът към равенство 
изглежда в застой. Участието на жени-
те остава по-слабо от това на мъжете, 
жените извършват голямата част от 
неплатения труд, а когато са наети на 
платена работа, те са свръхпредставе-
ни в неформалния сектор и сред рабо-
тещите бедни. Като цяло заплащането 
на техния труд е по-ниско от това на 
мъжете. Делът на жените сред пред-
приемачите също остава нисък. Раз-
ликите в производителността на фир-
мите, собственост на мъже и жени, 
според проучванията се дължат ос-
новно на достъпа до ресурси (Blackden 
and Hallward-Driemeier 2013).

Стратегията Европа 2020 за интели-
гентен, устойчив и включващ растеж 
отразява приоритетите на Европа и на-
чина, по който тя ще подходи към бъ-
дещите икономически предизвикател-
ства. Едно от най-големите сред тях е 
безработицата. Когато се търсят ино-
вативни решения на икономическите 

предизвикателства, пренебрегване-
то на половината население означава 
пропиляване на потенциала на полови-
ната работна сила. 

Известно е, че промяната не идва лес-
но и не се случва бързо. Навиците 
умират трудно. Всички сме пораснали 
в общество, доминирано от мъжете. 
Съзнателно или не, ние участваме в 
поддържането на властовите структу-
ри на обществото, които инерционно 
дискриминират жените. Представяне-
то във водещите медии също оказва 
влияние върху начина, по който мом-
четата и момичетата възприемат света 
и върху техните стремежи. Осигурява-
нето на видимост в медиите на силни 
жени и подчертаването на техните за-
бележителни успехи може да вдъхно-
ви жените да бъдат по-амбициозни. 

Разгледано през въпроса за основни-
те права, равенството между полове-
те показва, че правата на жените бу-
дят непосредствени безпокойства. В 
икономическата сфера трябва да бъде 
призната връзката между равенството, 
икономическия растеж и институцио-
налните механизми. Съгласно Индекса 
за равенство между половете, който в 
областта на заетостта измерва разли-
ката в участието на пазара на труда, 
в продължителността на трудовия жи-
вот, в моделите на секторна сегрега-
ция и в качеството на труда (като гъв-

4. ЗаСИлВане на РоляТа на женИТе В 
 ИКоноМИКаТа: неИЗПолЗВанИ РеСУРСИ
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кавост на работното време, обучение 
на работното място и здравословни и 
безопасни условия), жените участват в 
по-ниска степен, работят по-малко ча-
сове и като цяло трудовият им живот е 
по-кратък. 

Тази ситуация се определя като про-
блемна, тъй като икономическа-
та независимост дава възможност 
и на мъжете и на жените да кон-
тролират живота си и да планират  
своите семейства. 
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В повечето риболовни стопанства ос-
новните производители са мъже. Това 
е особено валидно по отношение на 
риболовни дейности, които се случват 
на разстояние от брега. Тези дейнос-
ти са запазена територия за мъжете, 
които са физически годни да издър-
жат трудностите на работата в открито 
море. За това има основателни при-
чини – работата изисква физическа 
сила, а мъжете като цяло са по-едри и 
имат повече мускулна маса от жените, 
което ги прави принципно по-продук-
тивни; рибарските лодки имат много 
ограничено пространство и запаси от 
храна и вода, които трябва да поддър-
жат максимално възможното количе-
ство продуктивна енергия. Също така 
морският риболов е потенциално опас-
на дейност, а жените са важни за общ-
ността като пазителки на рода. 

Това не означава, че жените не участ-
ват в улова на лодките или не тряб-
ва да го правят. Има забележителни 
изключения от правилото, особено в 
Азия, където цели семейства работят 
и живеят заедно на вода. 

При все това има много други начини, 
по които жените участват в риболовния 
сектор, но традиционното очакване 
към тях е да изпълняват двойна роля: 
на управляващи домакинството и по-
лагащи грижи за децата, и на основен 
двигател на обработката и продажбата 
на рибата. Така жените използват част 
от улова на своите съпрузи за нужди-
те на семейството и останалата, за да 
осигурят другите му нужди. В общно-
стите на рибарите те са тези, които на-
бавят кредити, когато е необходимо, 
защото са включени в повече и по-ши-
роки социални мрежи от мъжете си. 

анализът по полов признак в рибо-
ловните дейности е все още слабо 
застъпен и се свежда основно до 
ролите, които жените и мъжете из-
пълняват. Убеждението, че мъже-
те ловят рибата, а жените участват в 
дейностите след улова и в продажбата 
остава разпространено сред повечето 
културни, социални, политически и 
икономически среди. Средните вели-
чини на глобалната статистика, които 
подкрепят това възприятие, замаски-
рат реалното значение на жените на  
национално ниво. 

5. женИТе В дМР:  
 ТРадИцИоннИ РолИ И ВъЗМожноСТИ
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Промените в традиционните роли на 
жените в съвременните общества са 
както естествено настъпващи, така и 
целенасочено предизвикани. Естест-
вената еволюция е резултат от глобал-
ните икономически и социални тен-
денции, промените в начина на живот 
и влиянието, което жените успяват да 
постигнат благодарение на обединява-
нето си за обща кауза. Целенасочено 
предизвиканите промени са резултат 
от политиката в областта на рибарство-
то, която все повече признава ключо-
вата им роля и се стреми да разшири 
възможностите им, включително със 
средствата на Синия растеж.
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Дейностите, които ще допринесат за 
осигуряване на възнаграждение на съ-
пруги/дъщери на рибари в рамките на 
риболовните общности, разглеждани 
като перспективни и с възможности за 
развитие са:

Водене на счетоводство

Ефективното управление на рибар-
ското предприятие изисква водене на 
счетоводство, с помощта на което да 
се изпълняват задълженията към да-
нъчните институции и да се вземат ин-
формирани решения относно финансо-
вото му състояние. Решения, които не 
се основават на коректна счетоводна 
информация, могат да доведат до на-
маляване на печалбите или до загуби. 
Това е важна присъща функция, която 
жените биха могли да изпълняват. 

Националната агенция по приходите 
изисква деклариране на продажбите, 
разходите, амортизационните отчис-
ления и информация за участие в про-
грами, финансирани от националните 
или европейските фондове. Освен това 
финансиращите институции изискват 
подробна бизнес и персонална инфор-
мация за собствеността на рибарите и 
статута на неизплатените им заеми. 

Воденето на счетоводство включва съ-
биране, организиране, категоризация 
и поддържане на финансова инфор-
мация, свързана с улова и неговата 
реализация. То може да прилага раз-
лични методи – от базово счетоводство 
на ръка до модерните компютъризи-
рани системи. Управленската функция 
предполага също и оценка и анализ на 
счетоводната информация. С тяхна по-
мощ могат да се вземат информирани 
решения, основани на реалното или 
прогнозираното състояние. 

Финансовата част е свързана с пари-
те и финансовите операции на рибар-
ското предприятие. В нея са включени 
продажбите на улова, оперативните 
разходи, задължения и суми за по-
лучаване, активи, амортизационни 
отчисления, заеми и информация за 
цените. Частта, свързана с улова, се 
отнася до количествата на уловената 
риба по видове. Когато тази информа-
ция се поддържа и категоризира точ-
но, тя е полезен източник при вземане 
на бизнес решения. 

6. наСъРчаВане на РоляТа на женИТе В 
 РИБаРСКИТе оБщноСТИ
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Изборът на система трябва да се оп-
редели от очакваната употреба на сче-
товодната информация. Няма „най-до-
бра“ система за всякакви ситуации, но 
като минимум една счетоводна систе-
ма трябва да:

• осигурява точната и необходима 
информация;

• се вписва в организацията на ри-
барското предприятие;

• е във форма, която помага за взе-
мане на решения.

Ако жената поеме функцията за воде-
не на счетоводство, тя трябва да при-
добие навика редовно и точно да оп-
исва транзакциите. Използването на 
банкови транзакции е удобно, защото 
улеснява проследяването. 

Двустранното счетоводство осигуря-
ва най-подробното осчетоводяване 
на бизнес транзакциите в рибарското 
предприятие. Обикновено е необходи-
мо продължително време, за да може 
тази система да бъде овладяна и при-
лагана. По-простата касова счетоводна 
система с адаптиране на активите би 
била достатъчна за повечето рибар-
ски предприятия и е възприет метод 
за отчитане на приходи и разходи за  
данъчни цели. 

Макар ръчната счетоводна система да 
е подходяща за много от риболовци-
те, изборът не бива да отхвърля ком-
пютъризираната. Сравнението между 
двете показва следното:

• ръчното счетоводство не изисква 
голяма първоначална инвестиция 
и е лесно за прилагане;

• компютърната система е по-скъпа 
за въвеждане и изисква  
повече изучаване;

• ръчното счетоводство отнема по-
вече време и създава повече въз-
можности за грешки;

• компютърната система е  
бърза и точна;

• ръчното счетоводство предоставя 
ограничено ниво на анализ без 
влагане на извънредно  
време и усилия;

• компютърната система може да 
бъде мощно аналитично  
средство. 

Исторически погледнато, водене-
то на счетоводство и анализа на фи-
нансова информация винаги са били 
предизвикателство за дребните риба-
ри. Компютъризираните системи оба-
че имат основното предназначение 
да решават предизвикателства. Въ-
веждането им зависи от очаквания-
та към счетоводството, времето, от-
деляно за целта и отношението към  
първоначалната инвестиция.
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На практика компютъризираната сче-
товодна система може и да не спести 
много време. Истинското й предим-
ство са възможностите за анализ. След 
като информацията бъде въведена в 
софтуера, могат да бъдат създавани, 
променяни и отпечатвани отчети и 
анализи. Могат да се правят месечни 
и годишни справки, които да опреде-
лят силните и слабите страни на една 
операция. Когато са налични точни и 
пълни счетоводни записи, могат да се 
използват различни инструменти за  
финансов анализ. 

добре воденото счетоводство и ана-
лизът на счетоводна информация 
има потенциала да отреди важна 
роля на жените в рибарските пред-
приятия с добър статут и добра въз-
можност за доход. Тази функция оси-
гурява финансовите и оперативните 
решения в риболовния бизнес, спазва-
нето на данъчните закони и други пра-
вителствени регулации и обезпечава 
получаването на банкови заеми. 

Административни дейности, свързани 
с улова и дейността

Интегрираният процес на събиране 
на информация, анализ, планиране, 
консултации, вземане на решения, 
разпределение на ресурси и прила-
гане на регулация и правила, които 
управляват риболовните дейности, за 
да се гарантира постоянна производи-
телност на ресурсите и постигане на 
бизнес целите представлява дейност-
та по управление на дребномащабно 
рибарско предприятие, част от коя-
то са административните дейности.  

Крайната цел, на която е подчинен 
процеса, е устойчиво оптимизиране на 
ползите. 

Едновременно с това обаче процесът 
е свързан с поредица от дейности, 
които представляват административна 
тежест върху предприятията и изис-
кват инвестиране на време и усилия. 
Това е важна присъща функция, коя-
то жените биха могли да изпълняват. 
Нормативната уредба в ЕС това отно-
шение е хармонизирана, но тъй като 
административните задължения про-
изтичат от националното законода-
телство, тук като пример използваме  
българския закон. 

Съгласно нормативната уредба стопан-
ски риболов във водите на Черно море 
и река Дунав се извършва от юридиче-
ски лица и еднолични търговци след 
издаване на разрешително за стопан-
ски риболов и придобиване на право 
за усвояване на ресурс от риба и други 
водни организми. Придобитото право 
е безвъзмездно, но се удостоверява за 
съответната календарна година чрез 
издадено от ИАРА удостоверение. Раз-
решително за стопански риболов във 
водите на Черно море, река Дунав и 
водите на Европейския съюз се издава 
за кораби, вписани в регистъра на ри-
боловните кораби. 
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Вписването в регистъра на риболовни-
те кораби, издаването на разрешител-
но за стопански риболов, специално 
разрешително и удостоверение за при-
добито право за усвояване на ресурс 
от риба и други водни организми се из-
вършват при спазване на изискванията 
на правото на Европейския съюз. 

Видовете риба, които подлежат на 
квоти и издаване на специално раз-
решително за улов, се определят от 
Министъра на земеделието и храни-
те. Специално разрешително за улов 
във водите на Черно море се издава 
за календарна година на кораб, кой-
то е включен в списък на одобрените 
риболовни кораби за улов на квотира-
ни видове риба, одобрен със заповед 
на изпълнителния директор на ИАРА и 
притежава валидно разрешително за 
стопански риболов. 

За описаните административни услуги 
се заплащат такси по тарифа на Ми-
нистерския съвет, освен в случаите 
на риболов със специализиран уред за 
стопански риболов. 

За издаване на разрешително за сто-
пански риболов в Черно море и река 
Дунав кандидатът трябва да подаде 
заявление по образец в съответно-
то териториално звено на ИАРА, към 
което трябва да приложи копие от по-
зволително за плаване/временно по-
зволително за плаване, издадено от 
Изпълнителна агенция „Морска адми-
нистрация“ или копие от акта за на-
ционалност; документ за собственост 
на плавателния съд или документ, 
удостоверяващ основанието, на което 

се ползва; документ за платена такса 
за издаване на разрешително за сто-
пански риболов и декларация, че ри-
боловният кораб, за който се иска раз-
решително, е регистриран по Закона 
за храните. 

Притежателят на разрешително за сто-
пански риболов е длъжен да уведо-
мява органа, издал разрешителното, 
за всяка промяна в обстоятелствата, 
свързани с характеристиките на пла-
вателния съд в седемдневен срок от 
настъпването им. 

Действието на разрешително може да 
бъде прекратено със заповед, когато 
две поредни години на притежателя не 
е издавано удостоверение, притежате-
лят му не изпълнява разпоредбите на 
законодателството или е деклариран 
нулев улов. Риболовните съдове под-
лежат на служебно отписване от регис-
търа и освободения капацитет остава в 
полза на държавата. Стопански рибо-
лов се извършва само с маркирани и 
вписани в удостоверението риболовни 
уреди и средства, които подлежат на 
маркиране в определен срок. 

Всяко лице, притежаващо разрешител-
но за извършване на стопански рибо-
лов във водите на Черно море, е длъж-
но да предостави на ИАРА до края на 
месец март обща информация и ико-
номическа статистика за риболовния 
кораб, данни за броя на наетите лица 
и за риболовната дейност. 
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При извършване на стопански рибо-
лов се води риболовен дневник по 
издаден от ИАРА образец, в който се 
вписват данни за улова по видове и ко-
личествен състав, като за калкана се 
отчита в бройки и по размерни групи 
в килограми, за есетровите риби по 
видове, пол, тегло и размери за вся-
ка поотделно, а за останалите риби и 
други водни организми по видове и ко-
личества в килограми, включително и 
допустимия прилов. Ако риболовният 
кораб е с дължина над 10 метра, ка-
питанът трябва да отрази в дневника и 
времето, координатите на районите и 
местата за риболова. 

Неизпълнението на нормативните из-
исквания и правила води до санкции, 
повечето от които са финансови или 
свързани с отнемане на права. Зато-
ва изпълнението на административ-
ните дейности е важна задача, която 
изисква влагане на значително време, 
включително за запознаване с разпо-
редбите и проследяване на промени-
те в тях, и съблюдаване на сроковете. 
Тази дейност също има потенциала 
да отреди важна роля на жените в 
рибарските предприятия с добър 
статут и добра възможност за доход.

Освен това според проучванията тя е 
предпочитана от жените и много по-
добре приета психологически, откол-
кото участието в дейности, свързани 
непосредствено, предшестващи или 
последващи риболова. 

Дейности, свързани с участие в асоци-
ации, съвети и интернет платформи;

Три са принципните видове организа-
ции, в които участват заетите в рибо-
ловния сектор:

• Синдикати - формират се там, 
където има по-голяма група ра-
ботещи в едно предприятие, 
например в преработвателните 
фабрики;

• Организации на производители/
търговски сдружения – органи-
зации на рибари, асоциации на 
рибовъдни ферми, сдружения на 
търговците на риба и пр.; 

• Специализирани женски органи-
зации – асоциации, формирани от 
жените, заети в риболовния сек-
тор под някаква форма. 

Специализирани женски организа-
ции в риболовния сектор са форми-
рани в много от държавите членки 
на еС, сред които Франция, Испания, 
Гърция, Ирландия, Швеция, Велико-
британия, Финландия. В някои случаи 
асоциациите са специално създадени 
за защита на интересите на жените в 
риболовния сектор, в други са сектор-
на версия на национални мрежи на же-
ните (като например гръцките женски 
кооперативи, някои от които са част 
от риболовни общности). При първи-
те норвежкият опит например показ-
ва еволюция от фокус върху здраве-
опазване и безопасност към активно 
лобиране първо за интересите на тех-
ните съпрузи, а след това на самите 
жени. Инициативите в тази област не 
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се радват на еднакъв успех: във Фран-
ция развитието на асоциациите пости-
га значим успех, докато в Белгия не 
е особено успешно. И в двата случая 
е осигурено национално/европейско 
финансиране, но докато френската е 
основана на официално признаване на 
ролята на жените и хомогенност в със-
тава на организацията, белгийската 
обединява жени с различни интереси 
и е възпрепятствана от конфликти. 

През последното десетилетие на мина-
лия и първото на настоящия век в Ев-
ропа възникват множество нови жен-
ски организации в риболовния сектор, 
което се дължи на кризата, през която 
преминава и тревогите на жените за 
неговото оцеляване и това на общно-
стите, в които живеят. Провеждат се 
кампании за права и законов статут, 
който да признава ролята им в рибо-
ловните стопанства. Франция е воде-
щият пример в борбата за права, след-
вана от Италия, Холандия, Ирландия 
и Гърция. Впоследствие се създават 
женски организации с различен фокус, 
предимно насочени към осигуряване 
на курсове за обучение на жени (във 
Финландия, Италия, Португалия, Ве-
ликобритания), за да могат да изпъл-
няват по-добре дейността си в рамките 
на рибните стопанства и да си намират 
работа в други икономически сектори. 

Инициативите, предприети от тези 
асоциации, се различават в отделни-
те държави съобразно конкретните 
съществуващи проблеми. За някои е 
важна безопасността в морето, психо-
логическата подкрепа за рибарите и 
техните семейства в случаи на инци-

денти в морето, подобряване на усло-
вията на труд. 

Ролята, която женските асоциации 
играят в Регионалния консултативен 
съвет за рибарство (РКСР) също е във 
фокуса на интерес на много от орга-
низациите (в Португалия, Ирландия, 
Швеция, Великобритания и Италия). 
Беше създадена транснационална мре-
жа за участие в РКСР за Северно море. 
По този начин женските организации 
започнаха да играят роля в политиката 
за управление на рибарството. Някои 
от тях си извоюваха участие в изпъл-
нителните им комитети (Португалия, 
Италия и Великобритания), други в 
работни групи. Това участие се оказа 
донякъде проблематично, най-вече по 
финансови причини, тъй като член-
ството в РКСР е сравнително скъпо, а 
женските организации като цяло зави-
сят от доброволни вноски. 

Много активни са организациите от 
Галисия, Испания на събирачките на 
различни видове миди (mariscadoras) и 
майсторките на мрежи (rederas), кои-
то се стремят да превърнат своята не-
регламентирана дейност в професия 
и са успели да убедят териториални-
те власти да им осигурят подкрепа. 
Професионализацията на събирането 
на миди първо им осигурява статут и 
второ, има дава възможност по-добре 
да управляват предлагането на своята 
продукция. 

организациите, представляващи съ-
пругите в риболовния сектор, дейст-
ват независимо от организациите на 
мъжете на доброволен принцип. 
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Независими организации съществуват 
на всички нива – от местно до европей-
ско – а мрежата АКТЕА функционира 
като обединение, което представлява 
всички женски организации в сектора на 
ниво Европейски съюз. За всички тези 
асоциации основен проблем е липсата 
на финансиране. Това се отнася дори 
и за mariscadoras и rederas, въпреки че 
членуват в cofradias – професионални 
организации, представляващи дребни-
те рибари. Проучванията показват, че 
местните организации се справят по-
добре благодарение на малките суми, 
които получават от местните власти, 
докато регионалните, националните и 
европейските се борят за оцеляване-
то си. Членският внос трудно може да  
покрие дейността им. 

Натрупаният опит сочи, че организа-
циите, които защитават интересите и 
правата на жените-професионалистки 
и управляват ресурси успяват да под-
държат нивото си на активност. Те 
също се сблъскват с проблеми, ма-
кар и от друг характер; най-често това 
са екологични проблеми и незаконни 
практики. 

Независимо от това Европа гледа на 
организациите на жените в риболов-
ния сектор като на ценен партньор, 
който представлява нов глас в опреде-
лянето на политиката и засилва тяхна-
та увереност в собствените им сили. 

Съвети за определяне на политика;

Основните европейски текстове, кои-
то адресират ролята на жените в ри-
боловния сектор, са разпоредбите на 
Европейския фонд за рибарство (2007-
2013 г.) и Европейския морски и ри-
барски фонд (2014-2020 г.). 

Държавите членки са разработили 
стратегически планове и оперативни 
програми за прилагането на ЕФР въз 
основа на Регламента. Съгласно на-
соките за оперативните програми по-
ставената цел е била „популяризиране 
на баланса между половете през раз-
личните етапи на изпълнение на опе-
ративната програма посредством 
операции, конкретно насочени към 
намаляване на сегрегацията на поло-
ва основа на пазара на труда“ (Член 
19(i).

Според междинната оценка на ЕФР той 
е направил „неутрален или периферно 
положителен принос“ за насърчаване 
на равните възможности между мъже-
те и жените. Това вероятно се дължи 
на факта, че жените не са играли ак-
тивна роля в консултациите и проце-
са на вземане на решения, което оз-
начава, че интересите им не са били 
отчетени. Дори в държави членки, 
където женските организации (зани-
маващи се общо с въпросите на равен-
ството между половете) имат участие 
в изработването на стратегически пла-
нове и оперативни програми, те не са 
упражнили реално влияние заради не-
познаване на истинското положение 
на жените в риболовния сектор.
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Важен и факта, че организациите за 
защита правата на жените са получили 
места в комитетите за мониторинг само 
в 11 държави членки. Според оценката 
реалното включване на въпроса за ра-
венството не е било успешно, тъй като 
не е било поставено като цел на никоя 
от осите (Ernst and Young, 2011, p. 11), 
нито е било използвано като критерий 
при подбора на проектите за финанси-
ране. 

И все пак има известен напредък. В 
Португалия и Швеция например мно-
го от Местните инициативни рибарски 
групи (МИРГ) са обявили планове за 
работа в посока равенство между же-
ните и мъжете. Това е и една от цели-
те на испанските МИРГ и те се надяват 
да постигнат целта си чрез развитие 
на женското предприемачество и оси-
гуряване на подкрепа за женските ор-
ганизации. 

Специално внимание заслужава клю-
човата роля, която играе европей-
ската мрежа на рибарските райони 
(FARNET) за водено от общностите 
местно развитие, която обединява 
инициативни рибарски групи, управля-
ващи органи и специалисти от целия 
Европейски съюз. Тя постави включ-
ването на въпроса за равенството в 
дневния редна няколко транснацио-
нални организации посредством орга-
низиране на работни групи за ролята 
на жените и представяне на проекти, 
реализирани от жени, на нейните кон-
ференции. Освен това тя създаде дис-
кусионен форум за жени от сектора на 
своя сайт в интернет. 

Осигуряване на капитал за стартиране 
на собствен бизнес, използващ улова 
като суровина.

Осигуряването на капитал за старти-
ране на собствен бизнес , използващ 
улова като суровина, може да стане по 
два основни начина – чрез кредитиране 
от финансова институция и с помощта 
на фондовете, насочени към сектора. 

Програмата за морско дело и рибар-
ство (ПМДР) има за цел постигането 
на динамично, устойчиво и конкурен-
тоспособно рибарство и аквакултура в 
периода 2014-2020 година и осигуря-
ва безвъзмездна финансова помощ в 
рамките на 50% до 100% от стойността 
бизнес инициативите в зависимост от 
избраната процедура. 

Средства могат да бъдат получени по 
следните мерки:

Мярка 1.1: подходяща за инвестиции 
на борда на корабите, риболовен ту-
ризъм, ресторанти, екологични ус-
луги, свързани с рибарството и т.н.

Кандидатите по тази мярка могат да 
бъдат:

• Лица, регистрирани по Търгов-
ския закон, развиващи дейност в 
сектор рибарство;

• Лица, регистрирани по Закона за 
кооперациите, развиващи дейност 
в сектор рибарство.

По тази мярка можете да получите фи-
нансиране за инвестиции, водещи до 
подобряване на конкурентоспособнос-
тта и жизнеспособността на предприя-
тията в сектор рибарство, включител-
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но и на дребномащабния крайбрежен 
флот и подобряване на безопасността 
и условията на труд.

По програмата се признават разходи 
за инвестиции на борда на корабите, 
риболовен туризъм, ресторанти; еко-
логични услуги, свързани с рибар-
ството и образователни дейности в  
областта на рибарството.

Общият бюджет на безвъзмездната 
финансова помощ /БФП/ по процеду-
рата е 1 500 000 лева. Максималният 
процент на съфинансиране е 50%-80%.

Мярка 2.1: подходяща за технически 
иновации в аквакултурата, инова-
ции, насърчаващи устойчивото из-
ползване на ресурсите, въвеждане на 
нови, устойчиви производствени ме-
тоди и т.н. 

Кандидатите по тази мярка могат да 
бъдат:

• Лица, регистрирани по Търгов-
ския закон или Закона за коопе-
рациите, развиващи дейност в  
сектор „Аквакултури“;

• Научни или технически  
организации.

Тази мярка цели въвеждането на ино-
вации в процеса и ще се подпомогне 
придобиване на научни и технически 
знания, насочени към разработва-
не и въвеждане на нови и значител-
но подобрени продукти, нови ви-
дове аквакултури с добър пазарен 
потенциал, нови или подобрени про-
цеси, нови или подобрени системи за  
управление и организация.

Финансовата помощ по тази мярка 
трябва да допринесе за засилването на 
технологичното развитие и трансфера 
на знания. Тя ще даде възможност на 
научно-изследователските органи/ин-
ститути да развиват приложно своите 
знания в областта на аквакултурата; 
ще скъси пътя на резултата от тяхна-
та дейност до предприятията, а те ще 
могат да се възползват по-лесно от до-
стиженията на науката и директно да 
ги прилагат в своята практика. Внедря-
ването на иновативни подходи, проце-
си, продукти ще разнообрази продук-
цията, ще увеличи приходите/ намали 
разходите и цялостно ще оптимизира 
процесите на производство, управле-
ние и продажба на продукцията.

За да бъде намален риска от неуспеш-
ното прилагане на дадена иновативна 
идея, ще се финансират дейности за 
проучване на техническата и икономи-
ческа осъществимост на иновативните 
продукти и процеси.

По тази мярка ще бъдат признавани 
разходи за технически иновации в ак-
вакултурата, насочени към понижава-
не на въздействието върху околната 
среда; иновации за насърчаване на 
устойчиво използване на ресурсите, 
за улесняване въвеждането на нови, 
устойчиви производствени методи, в 
т.ч. на адаптирани към местните ус-
ловия технологии за размножаване 
и отглеждане на нови, перспективни 
видове и разработване на технологии 
за производство на продукти с пови-
шена биологична стойност; проучва-
не на техническата и икономическа-
та осъществимост на иновативните  
продукти и процеси.
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Общият размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ е 1 000 000 лева. Мак-
сималният процент на съфинансиране 
е 100%

Мярка 2.2: подходяща за инвестиции 
за диверсификация на дейностите и 
отглежданите видове, осъвременя-
ване на стопанствата, включително 
закупуване на оборудване за предпаз-
ване на собствеността и т.н. 

Кандидатите по тази мярка могат да 
бъдат:

• Юридически лица, регистрирани 
по Търговския закон или Закона 
за кооперациите, като кандидати-
те трябва да отговарят на следни-
те изисквания:

• да са регистрирани като произ-
водители на риба и други во-
дни организми по реда на чл. 
25 ЗРА в случаите, когато обек-
ти на подпомагане са същест-
вуващи действащи стопанства;

• да са регистрирани по реда на 
чл. 137 от Закона за ветеринар-
номедицинска дейност (ЗВД) 
– в случаите, когато обект на 
подпомагане са съществуващи 
стопанства;

• да отговарят на изискванията 
за микро, малко или средно 
предприятие, съгласно ЗМСП 
и Приложение I на Регламент 
(ЕС) № 651/2014 или да са със 
състав по-малък от 750 души, 
или с оборот под 200 млн. евро, 
ако са предприятия, които не 
попадат в дефинициите по горе 
изброените Закон и Регламент.

Част от дейностите, предвидени в мяр-
ка „Продуктивни инвестиции в аквакул-
турите“, са насочени към осъвременя-
ване на обектите и диверсификация 
на доходите на предприятията за аква-
култури, включително подобряване на 
безопасността на условията на труд, 
по- специално на малки и средни пред-
приятия.

Допустими дейности ще бъдат:

1. Продуктивните инвестиции в ак-
вакултурите, включително произ-
водство на зарибителен материал;

2. Диверсификацията на продукция-
та на аквакултурите и отглежда-
ните видове;

3. Модернизация на аквакултурните 
стопанства, включително подо-
бряването на условията на труд и 
безопасност за работещите в сек-
тора;

4. Подобряването и модернизация-
та, свързани със здравето на жи-
вотните и хуманното отношение 
към тях, включително закупуване 
на оборудване за предпазване на 
стопанствата от диви хищници;

5. Инвестиции, намаляващи отрица-
телното въздействие или повиша-
ващи положителното въздействие 
върху околната среда, както и по-
добряването на ефективното из-
ползване на ресурсите;

6. Инвестиции в повишаване на ка-
чеството или добавената стойност 
на продуктите от аквакултури;
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7. Инвестиции, водещи до значител-
но намаляване на въздействието 
на предприятията за аквакултури 
върху потреблението и качество-
то на водата, по-специално чрез 
намаляване на използваното ко-
личество вода или химикали, ан-
тибиотици и други лекарствени 
продукти или чрез повишаване 
на качеството на отпадните води, 
включително чрез разработване 
на мултитрофични системи за ак-
вакултури; (поликултурно отглеж-
дане на аквакултури);

8. Насърчаването на затворени сис-
теми за аквакултури, в които про-
дуктите от аквакултури се отглеж-
дат в затворени рециркулационни 
системи, като по този начин се 
свежда до минимум потребление-
то на вода;

9. Инвестиции в повишаването на 
енергийната ефективност и на-
сърчаването на преминаването 
на предприятията за аквакултури 
към възобновяеми източници на 
енергия (на ниво допустимост ка-
пацитета на инсталацията да не е 
по-голям от потреблението, което 
е необходимо за проекта);

10. Диверсификация на доходите 
на предприятията за аквакул-
тури чрез развиване на допъл-
нителни дейности, свързани с 
основната дейност на предпри-
ятието в областта на аквакулту-
рите, включително за риболовен 
туризъм, свързани с аквакулту-
рите екологични услуги или об-
разователни дейности в областта  
на аквакултурите.

Допустими са разходи за:

• Строително-монтажни работи;

• Закупуване на нови машини и обо-
рудване (включително компютър-
но), съоръжения и други, пряко 
свързани с предвидената инвести-
ция, включително разходи за осъ-
ществяване на доставката, инста-
лиране, изпитване и въвеждането 
в експлоатация на оборудването, 
машините, съоръженията;

• Специализирана складова техника 
и складови транспортни средства 
за обслужване на стопанството 
(електрокари и мотокари, тегли-
телна техника, транспалетни ко-
лички и хладилни контейнери);

• Закупуване на ноу-хау, патентни 
права и лицензи, необходими за 
изготвяне и/или изпълнение на 
проектното предложение;

• Закупуване на софтуер, включи-
телно разходите за доставка, ин-
сталация, тестване и въвеждане в 
експлоатация;

• Подготовка на проекта, инженер-
ни проучвания, оценки, анализи 
и изготвяне на технически и/или 
технологичен проект; технологич-
ният проект следва да е изготвен 
от специалист с образование, съ-
ответстващо на спецификата на 
технологията;

• Закупуване на земя, която има 
пряка връзка с изпълнението 
на проекта и е в размер до 10% 
от общите допустими разходи  
по проекта;
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• Инвестиции във възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) за по-
лучаване на топлинна и/или елек-
троенергия, необходими и пряко 
свързани с изпълнението на про-
екта;

• Сервизни плавателни съдове, кои-
то обслужват и са пряко свързани 
с изпълнението на проекта;

• Въвеждане на системи за контрол 
на качеството, безопасни условия 
на труд и опазване на околната 
среда и водите и достигане на съ-
ответствие с международно при-
знати стандарти;

• Обекти за продажба на дребно на 
собствено произведена продукция 
от аквакултура в аквакултурните 
стопанства;

• Обучение на персонала, зает с 
производствената дейност, пряко 
свързана с предвидената инвести-
ция;

• Съоръжения и/или оборудване за 
подобряване безопасността и ус-
ловията на труд;

• Разходи за независим строителен 
и авторски надзор и инвеститор-
ски контрол;

• Транспортни средства, отговаря-
щи на капацитета и нуждите на 
стопанството, свързани с подо-
бряване на производството.

Общият размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ по процедурата е 18 
872 000 лева, от които:

• сектор „Малки проекти“ – 2 000 
000 лв.;

• сектор „Рециркулационни систе-
ми“ и „Изграждане на нови, както 
и разширяване и модернизация на 
съществуващи аквакултурни сто-
панства“ – 16 872 000 лв.

Финансовата помощ по реда на тази 
мярка е в размер до 50% от общите до-
пустими разходи за дейности.

• Максималният размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова по-
мощ за бенефициент по мярка 2.2 
„Продуктивни инвестиции в аква-
културите“ за целия програмен 
период е 1 400 000 лева.

Сектор „Малки проекти“

• Минималният размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова по-
мощ е 3000 лева

• Максималният размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова по-
мощ е 48 895 лева

• Максималният размер на допус-
тимата безвъзмездна финансова 
помощ за целия програмен пери-
од за един бенефициент е 97 790 
лева.

Сектор „Рециркулационни системи“

• Минималният размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова по-
мощ е 48 895 лева.
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• Максималният размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова по-
мощ е 850 000 лева.

Сектор „Изграждане на нови, както и 
разширяване и модернизация на съ-
ществуващи аквакултурни стопанства“

• Минималният размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова по-
мощ е 30 000 лева.

• Максималният размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова по-
мощ е 550 000 лева.

Мярка 5.4: подходяща за осъвременя-
ване на стопанствата, включително 
закупуване на оборудване за предпаз-
ване на стопанствата, инвестиции 
за повишаване на качеството или до-
бавената стойност, възстановяване 
на изкуствени водоеми, използвани 
за аквакултури и т.н.

Кандидатите по тази мярка могат да 
бъдат:

• Юридически лица, регистрирани 
по Търговския закон или Закона 
за кооперациите, като кандидати-
те трябва да отговарят на следни-
те изисквания:

• да са регистрирани по реда на 
чл. 12 от Закона за храните и 
да са вписани в регистъра на 
БАБХ – в сектор „Рибни проду-
кти“ – само за съществуващи 
предприятия;

•  да са вписани в Търговския ре-
гистър към Агенцията по впис-
ванията;

• да отговарят на изискванията 
за микро, малко или средно 
предприятие, съгласно ЗМСП 
и Приложение I на Регламент 
(ЕС) № 651/2014;

• да са регистрирани като произ-
водители на риба и други во-
дни организми по реда на чл. 
25 от ЗРА – в скучайте, когато 
обекти на подпомагане са съ-
ществуващи или нови предпри-
ятия, които преработват собст-
вена аквакултура;

• да имат издадено „Разреши-
телно за стопански риболов“ 
и Удостоверение за придоби-
ване на право за усвояване на 
ресурс от риба и други водни 
организми, когато обекти на 
подпомагане са съществуващи 
или нови предприятия, които 
преработват собствен улов;

• да са регистрирани по реда на 
чл. 137 от ЗВД – в случаите, ко-
гато обекти на подпомагане са 
съществуващи или нови пред-
приятия, които преработват 
собствена аквакултура.

Прилагането на мярка „Преработване 
на продуктите от риболов и аквакул-
тури“ трябва да допринесе за насър-
чаване на инвестициите за добавя-
не на стойност на продуктите чрез 
последваща обработка/преработка. 
ЕФМДР (Европейски фонд за морско 
дело и рибарство) може да подпома-
га инвестиции в преработването на 
продукти от риболов и аквакултури,  
когато тези инвестиции:
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• Допринасят за реализирането на 
икономии на енергия или нама-
ляване на въздействието върху 
околната среда, включително тре-
тирането на отпадъци;

• Подобряват безопасността, хиги-
ената, здравето и условията на 
труд;

• Са свързани с преработването 
на странични продукти, които се 
получават в резултат на основни 
дейности от преработването;

• Са свързани с преработването на 
продукти на биологичните аква-
култури съгласно членове 6 и 7 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007;

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

Допустими са разходи за:

• Строително-монтажни работи;

• Закупуване на нови машини и 
оборудване (включително ком-
пютърно), съоръжения и други, 
пряко свързани с предвидената 
инвестиция, в това число и разхо-
ди, включени в продажната цена 
за осъществяване на доставката, 
инсталиране, изпитване и въвеж-
дане в експлоатация на оборудва-
нето (машините), съоръженията, 
включително придобити чрез фи-
нансов лизинг;

• Специализирана складова техни-
ка и специализирани транспортни 
средства, отговарящи на капаци-
тета и нуждите на предприятието, 
свързани с подобряване на произ-
водството, включително придоби-
ти чрез финансов лизинг;

• Закупуване на ноу-хау, патентни 
права и лицензи, необходими за 
изготвяне и/или изпълнение на 
проектното предложение;

• Закупуване на софтуер, включи-
телно разходите за доставка, ин-
сталация, тестване и въвеждане в 
експлоатация (включително при-
добити чрез финансов лизинг);

• Подготовка на проекта, инженер-
ни проучвания, оценки, анализи 
и изготвяне на технически и/или 
технологичен проект; технологич-
ният проект следва да е изготвен 
от специалист с образование, съ-
ответстващо на спецификата на 
технологията,в случай че канди-
датът е провел съответната про-
цедура съгласно реда и условията 
в нормативния акт по чл. 54 от ЗУ-
СЕСИФ;

• Закупуване на земя, която има 
пряка връзка с предвидената ин-
вестиция и е в размер до 10 на сто 
от общите допустими разходи по 
проекта, при условията на чл. 20 
от ПМС 119;

• Инвестиции във ВЕИ за получава-
не на топлинна и/или електрое-
нергия, необходими и пряко свър-
зани с производствената дейност 
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на кандидата, включително при-
добити чрез финансов лизинг;

• Въвеждане на системи за контрол 
на качеството, безопасни условия 
на труд и опазване на околната 
среда и водите и достигане на съ-
ответствие с международно при-
знати стандарти – до 1 процент от 
стойността на инвестицията;

• Обучение на персонала, зает с 
производствената дейност, пряко 
свързано с предвидената инвести-
ция – до 1 процент от стойността 
на инвестицията;

• Инвестиции в пречиствателни съ-
оръжения за отпадни води и обо-
рудване, свързано с опазването 
на околната среда, включително 
придобити чрез финансов лизинг;

• Доставка, инсталация, тестване и 
въвеждане в експлоатация на:

• съоръжения и/или оборудва-
не за преработка на отпадъци 
– използване на отпадъците от 
преработката за производство 
на страничен животински про-
дукт;

• оборудване за подобряване 
качеството, безопасността, ка-
пацитета за съхранение и про-
следяемостта на продуктите;

• съоръжения и/или оборудва-
не за подобряване на безопас-
ността и условията на труд;

Общ размер на безвъзмездна финан-
сова помощ по процедурата е в размер 
на 10 000 000 лв. Минималният размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
за един проект е 20 000 лв.

• Максималният размер на безвъз-
мездната финансова помощ за 
един проект е 1 000 000 лв.;

• Максималният размер на допус-
тимата безвъзмездна финансова 
помощ за един бенефициент по 
мярка 5.4 „Преработване на про-
дуктите от риболов и аквакулту-
ри“ за целия програмен период е 
1 400 000 лв.

Банките също започнаха кредитиране 
по оперативна програма „Рибарство” 
2007-2013 г. при атрактивни условия. 
Инициативата е насочена изцяло към 
финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия в сектор „рибар-
ство” и цели да даде възможност на 
бизнеса за нови производства и мо-
дернизации. Предлагането на банкови 
кредити за малък бизнес в сектора се 
разширява през настоящия програмен 
период 2014-2020 г. 
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Целта на LIFE платформата е да огласи 
ясното и категорично мнение на мно-
зинството от европейските рибари от 
малък мащаб на равнището на ЕС. Тя 
вече е постигнала признанието, че е 
от определящо значение дребните ри-
бари да имат конкретно и целенасоче-
но представителство за утвърждаване 
на своята кауза, гарантиране на дъл-
госрочна устойчивост и оцеляване на 
техните дейности. Ефективното и фо-
кусирано присъствие на ниво ЕС е ва-
жна част от този подход. 

Платформата LIFE не просто говори от 
името на своите членове в Брюксел, но 
им помага в непосредствената комуни-
кация на всички нива. Със своето съз-
даване тя отправя петиция към взема-
щите решения в ЕС да запазят техните 
общности, тяхното наследство и начин 
на живот.  Нейното основно послание 
е, че Общата политика за рибарство 
трябва да прекрати риболова, който не 
е устойчив и да постави в центъра на 
бъдещето на Европа дребните рибари 
със слабо екологично въздействие. 

Платформата на дребните рибари иска 
да преодолее една неправда. От при-
емането на Обща политика за рибар-
ство нейната рамка е небалансирана 
и несправедлива по своята същност: 
огромен дял от риболовните квоти и 
субсидиите на ЕС отиват при мащаб-
ните риболовни оператори из цяла Ев-

ропа и увеличават капацитета за улов 
на дълбоководния риболовен флот. По 
този начин дребните рибари са марги-
нализирани и губят своя бизнес. В съ-
щото време големите кораби използ-
ват краткосрочни трудови договори и 
неквалифициран труд и не осигуряват 
ползи за местните общности, а дреб-
ните рибари губят работата си или са 
принудени да търсят допълнителни из-
точници на доход.  

Това, за което се бори LIFE, е:

• Правата за риболов да бъдат да-
дени на онези, които използват 
устойчиви практики. Те са убеде-
ни, че достъпът до рибата трябва 
да бъде обвързан с резултатите 
на отделните риболовци на ба-
зата на екологични, социални и 
икономически критерии. Борят 
се за това рибарите, чиято работа 
има устойчив ефект с минимален 
страничен улов, висока степен на 
заетост спрямо обема на улова и 
слаба зависимост от субсидии и 
гориво трябва да бъдат възнагра-
дени. Дребните рибари очакват 
политиката да признае, че квотата 
(правото на риболов) е обществе-
но благо, а не частна собственост 
и да разпределя възможностите 
по начин, който стимулира устой-
чивите риболовни методи. Те се 
противопоставят на прехвърля-

7. наСъРчаВане на аКТИВноСТТа В 
 РаБоТаТа на аСоцИацИИТе И КС И 
 LIFE ПлаТФоРМаТа
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емите риболовни методи – систе-
ма, за която считат, че ефективно 
приватизира достъпа и може да 
консолидира морските ресурси в 
ръцете на малък брой мощни иг-
рачи;  

• Да се намали свръх-капацитета 
там, където се е формирал и да 
бъдат запазени работните места 
в дребномащабния риболов. Из-
числено е, че риболовния флот на 
Европа упражнява натиск върху 
рибните запаси, който надвишава 
два или три пъти нивото на устой-
чивост. Дребните рибари считат, 
че свръх-капацитета трябва да 
бъде подробно описан и оценен 
спрямо състоянието на рибните 
запаси. Те призовават държавите 
членки спешно да предприемат 
действия за намаляване на ри-
боловния капацитет при наличи-
ето на свръх-капацитет и да не 
надхвърлят  устойчивите нива на 
натиск. Освен това изискват ре-
гионални планове за управление 
на рибните стопанства. Най-вече 
те подчертават необходимостта 
да се лови по-малко риба на ев-
ропейско ниво, но не за сметка 
на онези рибари, които използват 
устойчиви практики. Посланието 
е качество за сметка на количе-
ството: да се лови по-малко, но  
по-интелигентно; 

• Да се прекратят вредните субси-
дии и разрушителните практики. 
Европейският риболовен флот по-
лучава милиони евро под формата 
на субсидии всяка година. Члено-
вете на платформата вярват, че 
голяма част от тези пари се из-
разходват на разрушителни и по-
някога дори незаконни риболовни 
операции. Според тях всички ев-
ропейски рибари трябва да след-
ват строго регулациите. Риболов-
ни съдове или оператори, хванати 
в незаконен риболов, не трябва 
да получават бъдещи субсидии. 
Всяка година в североизточния 
Атлантически океан се изхвърля 
1,3 милиона тона риба от европей-
ски риболовни кораби. Дребните 
рибари изискват нулева цел за из-
хвърлянето, подплатена със стро-
ги правила за селективност, раз-
мер и тежест на трала, мрежата за 
стриди и други мобилни риболов-
ни принадлежности. Така считат, 
че ще се намали нежелания улов 
и глада за постоянно увеличаване 
на мощността на двигателя; 

• Да се възстанови жизнеността на 
европейските морета. Управле-
нието на риболовните стопанства, 
твърдят членовете на LIFE, трябва 
да отчитат различните местни и 
регионални реалности и да поста-
вят дребния риболов в ядрото му. 
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Практическите и традиционните 
знания на рибарите трябва да бъ-
дат ценени и тяхното сътрудни-
чество с държавните регулатори, 
научните институти и консултатив-
ните комитети да бъде засилено. 
Те очакват значително засилване 
на изследователската дейност за 
състоянието на рибните запаси и 
мерките за тяхното възстановя-
ване, включително с помощта на 
по-големи средства от ЕМРФ. 

Участието в LIFE означава да станеш част от една общност, която споделя 
общи ценности, цели и предизвикателства от сътрудничество, което води 
сектора към по-добро бъдеще. 

Като член на LIFE организацията ви става част от европейска мрежа на 
дребните рибари и ще бъде подкрепена от професионален екип, който е 
в състояние да идентифицира нови възможности.  

Ползите за членовете са активно участие в европейския процес на взема-
не на решения и получаване на текуща информация за последните разви-
тия на институционално ниво, в това число и за политиките и фондовете. 

Членството е безплатно в годината, в която се присъединявате. След това 
приносът е символичен. 

За да станете членове, трябва да приемете мисията на декларацията на 
платформата и да преминете през процеса на кандидатстване. 

Ако не се оттеглите изрично, членството се подновява автоматично. 

Дребните рибари искат по-малък, 
но по-добър улов. Те искат да оста-
вят на децата си води, в които живее  
качествена риба. 
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По въпросите на пола в упражняването 
на основните и трудовите права е по-
стигнат глобален консенсус. Те обаче 
все още не са напълно реализирани в 
сектор рибарство.

Рибарските общности са полово раз-
делени и товарът за справяне с про-
блема на променящия се достъп до 
рибни ресурси може и често пада в 
непропорционална степен върху же-
ните. При все това общественото при-
знание за ролята на жените в рибар-
ството е на ранен етап както по света, 
така и в ЕС. Настоящите политики не 
отчитат в достатъчна степен неико-
номическия и икономическия принос 
на жените за благосъстоянието на ри-
барските общности и семейства. Тъй 
като секторът все още е доминиран от 
мъжете, вниманието към разнообраз-
ните роли, които жените изпълняват в 
него, не е достатъчно за настъпването  
на реална промяна. 

Ясно е, че няма единствен или най-до-
бър начин за овластяване на жените и 
постигане на равенство между полове-
те в рибарството. Научноизследовател-
ската литература по въпроса е оскъдна 
в международен и несъществуваща в 
национален мащаб. Това затруднява 
проектирането на мерки и вземането 
на управленски решения на основата 
на доказателства, особено в условията 
на липсваща статистическа информа-
ция и данни за жените в сектора. 

Този наръчник е първи опит за запъл-
ване на пропуските и насочване на 
вниманието към проблемите и въз-
можностите на жените в риболовния 
бизнес. Той е насочен основно към 
практиците, но би бил полезен и за 
вземащите решения, защото черпи от 
уроците, научени от реални ситуации 
и анализи на други места в Европа и 
по света и ги отнася към специфика-
та на ситуацията в България и Румъ-
ния. Поместената в него информация 
се ръководи от логиката на веригата 
на стойността в сектора и от разби-
ране на предизвикателствата и въз-
можностите, произтичащи от един  
по-интегриран подход. 

8. ЗаКлюченИе
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ПРИложенИя

ИЗСледВанИя на нИВо еС

Counting Women’s Participation in EU Aquaculture

Gender in Aquaculture and Fisheries post, May 2013. A new EU report on the Euro-
pean Union member countries’ aquaculture sector contains some basic gender-dis-
aggregated data on employment in the production segment of aquaculture.

Women in the EU Fish Processing Economy

Gender in Aquaculture and Fisheries post, May 2013

EU 2011 employment statistics show that women and men are almost evenly bal-
anced, in terms of numbers of fish processing jobs. Looking at different countries, 
however, the figures differ. Estonia, Latvia, Lithuania and Poland have more than 
60% women fish processing employees, whereas Malta and the UK have more than 
60% of men employees. In Europe, fish processing employs about 150,000 people. 
France, Poland, Spain and the United Kingdom supported the largest workforces, 
with more than 10,000 each.

ICSF-AKTEA WIF 2010:Strengthening the voice of women of fishing communities in 
Europe

Cornelie Quist, Katia Frangoudes, Brian O’Riordan, Mai 2010, 55 p. 

This report contains a summary of the workshop of 13/02/2010 about “Recasting 
the net: defining a gender agenda for sustaining life and livelihoods in fisheries and 
aquaculture” and the synthesis reports by countries: Azores (Portugal), France, 
Greece, Italy, Netherlands, Northern Ireland (UK), Portugal, Spain. French version 
of the workshop’s summary.
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Women in fisheries: a European perspective

Katia Frangoudes, Policy Department B: Strucutral and Cohesion Policies, Fisheries, 
Note, 2013, 44 p. 

This note gives an overview of the current situation faced by women in the fisheries 
and aquaculture sector in Europe and the prerequisites for improved gender main-
streaming. It presents and discusses the available data on female employment in 
the sector, the problems faced by women’s fisheries organisations and their future 
prospects. The note also proposes that the impact of the EFF on the promotion of 
gender equality should be evaluated, and outlines the expectations vested in the 
EMFF.

Women and fisheries: Contribution to food security and local economies

Sarah Harper, Dirk Zeller, Melissa Hauzer, Daniel Pauly, Ussif Rashid Sumaila, Marine 
Policy vol. 39, May 2013, p. 56-63.

The substantial role of women in fisheries is overlooked in management and policy. 
Fortunately, it is gaining recognition despite a lack of quantitative data describing 
the scale of participation and contribution. This work summarizes existing knowl-
edge on women’s participation in marine fisheries globally, and estimates their 
contribution in the Pacific. While women’s role varies between geographic regions, 
in the Pacific, women account for 56% of annual small-scale catches, and resulting 
in an economic impact of 363 million USD (total revenue: 110 million USD). Recog-
nizing and quantifying the role of women in fisheries has profound implications for 
management, poverty alleviation and development policy.

Women’s contribution in small-scale fisheries in the European Union

Katia Frangoudes, in World Small-scale fisheries contemporary visions, Ratana 
Chuenpagdee, 2011, chapter 6,  p. 106-115.

In this chapter, the author presents the prominent role of women in income and 
livelihood diversification, and how legislation can facilitate or inhibit their contri-
bution in European small-scale fisheries.
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The role of the women in the sustainable development of european fisheries areas 

Katia Frangoudes et al., Policy Department B, Structural and Cohesion Policies, 
Study, May 2008, 82 p. 

Women play an important role in fisheries, including fishing, aquaculture and pro-
cessing of aquatic products. They have been very active in self-organizing and net-
working to promote gender equality in many different areas across Europe. They 
are also a major actor in the diversification of fisheries enterprises income, result-
ing in the creation of new opportunities in fisheries areas affected by the decline 
of fishing. The report reviews best practices observed in the fishing areas of 14 EU 
countries. It also recommends actions for use of the European Fisheries Fund as 
an instrument to support and promote initiatives for women in European Fisheries 
Areas, particularly under axis 4 of the EFF.
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ФРАНЦИЯ

Maritime sectors: more women joining the ranks

Fisheries and Aquaculture in Europe, n° 51, May 2011, p. 10-11.

In the collective imagination, maritime occupations have always been a male 
stronghold. Yet women’s role and status in maritime activities have evolved con-
siderably over the last 20 years, whether in terms of legal status, access to jobs or 
visibility. Since 2009, the FEMMAR project at the University of Nantes has teamed 
up researchers from different disciplines to study the sociological, legal, economic 
and geographical processes related to these developments and to understand the 
paradoxes that sometimes result.

Women in Artisanal Fisheries in Brittany, France

Katia Frangoudes and Enora Keromnes, Development, n° 51, 2008, p. 265-270.

French fishers’ wives play an important role within fisheries enterprises by realizing 
different tasks such as administration, repairing fishing gear and selling fish. This 
informal contribution became legally recognized with the creation of collaborative 
spouse status (CSS) in 1998. Katia Frangoudes and Enora Keromnes discuss the di-
verse contributions of women to Brittany fisheries and the reasons that push wom-
en to opt or not opt for legal status.

ИРЛАНИЯ

Women as agents of wellbeing in Northern Ireland’s fishing households

Easkey Britton, Maritime Studies 2012, 22 

This paper focuses on the gender dimensions of wellbeing in fishing households in 
Northern Ireland. The impact of change in the fishing industry on women’s wellbe-
ing is outlined and linkages are made between changing access to fish and changing 
roles of women in fishing households. The paper explores what this change means 
for how women perceive and pursue their wellbeing needs and aspirations and how 
they negotiate their needs with the needs of the household. In an occupation as 
gender biased as fishing it is argued that in order for fisheries management and 
policy to be successful, a profile of what really matters to people is important. In 
particular, the paper highlights how such priorities link to the complex and dynamic 
role of women in fishing households.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Women as visible and invisible workers in fisheries: A case study of Northern England 

Minghu Zhao, Marilyn Tyzack, Rodney Anderson, Estera Onoakpovike, Marine Policy, 
vol. 37, January 2013, p. 69-76.

This paper is based on an externally-funded research project on women’s roles 
and contributions in fisheries conducted in Northern England in 2010. The paper 
analyses some of the major roles played by women and their contribution in four 
selected sectors: capture fishing, families and communities, trading, processing 
and management/administration.

Women in fisheries – final report, 30 April 2010

IRIS & Greenwich Maritime Institute, [59] p.

Women play a wide range of roles in the fisheries industry making significant con-
tributions across sectors. However, there is a significant gap in knowledge about 
women in English fisheries today, as identified in our literature review conducted at 
the early stage of this study. This study aims to help close this knowledge gap and 
to inform policy making with evidence-based information collected and analysed by 
the Women in Fisheries (WIF) Team from Greenwich Maritime Institute, The Univer-
sity of Greenwich and IRIS Consulting between January and April, 2010.



ПРедСТаВяне на ВодещаТа оРГанИЗацИя

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” е консултантско дружество, което успешно работи във всич-
ки сектори и планови райони в Република България от 2009 г., утвърждавайки се 
на национално ниво с коректни партньорски отношения.

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги по техническа помощ 
в сферата на инфраструктурното развитие, транспорта, околната среда, соци-
ално-икономическото развитие, градското планиране, местното и регионалното 
развитие и развитието на селските райони, както и на реализацията на реформи 
в публичния сектор.

Екипът на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ притежава дългогодишен практически опит в из-
пълнението на проекти по различни грантови програми и е успял да изгради през 
годините дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти, основани на лоял-
ност, професионализъм и взаимно доверие.

Експертите на  „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ са натрупали ценен опит в управлението и 
реализацията на проекти за техническа помощ, фокусирани върху провеждане-
то на реформи в съответствие с изискванията и договореностите на съответната 
държава с Европейския съюз и оказване на подкрепа на национални институции 
в хармонизирането на националните законодателства и норми с тези на Европей-
ския съюз.

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ”  е сертифицирано със Система за управление на качеството  
ISO 9001:2008
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