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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 безвъзмездна 
финансова помощ  от Европейския 
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 обуче-
ни и информирани над 130 представи-
тели на дребномащабния риболов от Р 
България и Р Румъния. Предвижда се 
и обмен на опит във Великобритания, 
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 добри прак-
тики, свързани с възможностите за 
дейности и доход на дребните риба-
ри в условията на намаляващи рибни 
запаси, увеличаващо се търсене на 
рибни продукти в глобален мащаб и 
необходимост от диверсикация на сто-
панствата за преодоляване на сезон-
ността на приходите. Той разглежда 
същността на добрата практика и как-
во я прави такава и предлага насоки за 
адаптиране и използване на чужд опит, 
който е доказал своята ефективност.

Наръчникът въвежда понятието „му-
лтифункционалност“, на което се ос-
новава разбирането за добра практика 
в областта на дребномащабния рибо-
лов в Европейския съюз. Практики-
те са представени в табличен вид за 
удобство на ползването и съдържат 
препратка към електронен източник на 
информация там, където е наличен. 
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Те са групирани тематично в чети-
рите водещи направления: рибо-
ловен туризъм, екологични дей-
ности, осигуряване на добавена 
стойност на дейността и продукци-
ята и програми за развитие на сек-
тор рибарство. 

Подборът на практики е направен 
с основния аргумент за приложи-
мост в условията на Черноморско-
то крайбрежие и поречието на река 
Дунав. Поради това преобладават 
инициативи от Средиземноморския 
регион. 
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2. какВо ПредстаВляВат добрите 
 Практики и как се иЗПолЗВат

В своята работа всички изпълняваме 
определени професионални роли по 
определен начин. Най-често наследя-
ваме някакви практики и с течение на 
времето формираме навици, които ни 
карат да продължаваме да правим не-
щата така, както са се правили винаги. 
Рядко поставяме под въпрос начина, 
по който действаме и дали той про-
дължава да бъде най-добрия или поне 
подходящия. 

Подходът на добрата практика зада-
ва въпроса „защо“ на стратегическо и 
оперативно ниво. По същество това са 
идеи за най-ефикасния или целесъо-
бразен курс на действие в дадена си-
туация, представени като насоки. 

За да се превърне в добра практика, 
един метод трябва да бъде:

• измерим, което означава, че 
има ясни цели и че напредъ-
кът в постигането им може  
да бъде измерен;

• видимо успешен, като не просто 
постига добри резултати, но отбе-
лязва по-голям напредък в пости-
гането на целите от повечето дру-
ги със сходни цели;

• годен за възпроизвеждане, тоест 
структуриран и документиран в 
достатъчна степен, за да може да 
бъде изпълнен  на друго място.

Независимо от това колко добре е за-
писан проекта и колко ясно е обяс-
нена философията му обаче, рядко е 
възможно той да бъде точно възпро-
изведен. Общностите и хората в тях 
се различават по своя характер, кул-
тура и по всякакви други начини. Това 
винаги оказва влияние върху прила-
гането на методи и техники и резул-
татите от тях. Също така, понякога 
успехът се дължи на индивидуалните 
умения или достойнства на конкре-
тен лидер, а това е почти невъзможно  
за възпроизвеждане. 

добрата практика: 

• е техника или методология, доказала своята надеждност чрез опит 
и/или изследователска работа; 

• е довела до желания резултат и устойчиво дава отлични резултати; 

• е решение, което носи ползи и е печелившо за всички заинтересо-
вани страни.



8

Непременно трябва предварително да 
си отговорим на въпроса методът, про-
грамата или техниката имат ли смисъл 
в контекста на собствената ни реал-
ност и могат ли да бъдат адаптирани 
така, че се впишат в тази реалност. 
След това трябва да преценим дали 
добрата практика преследва същите 
цели като тези, които сме си постави-
ли. Само фактът, че е добра практика 
в същата област не означава, че има 
същите цели и че отговаря на структу-
рата и философията на организацията 
или инициативата, което ще я прилага.  

Много е важно преди да решим да въ-
ведем една добра практика, да сме 
наясно какво е нужно, за да  бъде тя 
приложена от гледна точка на ресурси 
– финансови средства, хора, умения. 
Възможно е тя да работи добре, но 
средствата, необходими за въвеждане-
то й, да не отговарят на възможностите 
на нашата организация или общност. 

Отличителни особености на добрата 
практика са:

• Тя е цялостна, т.е. обхваща всички 
аспекти на ситуацията.

• Тя реагира на нуждите и промени-
те в обстоятелствата и условията.

• Тя адресира проблемите и хората 
в техния контекст – история, общ-
ност и т.н.

• Тя адресира базовите причини, а 
не само симптомите на проблема.

• Тя има и ясна мисия се придържа 
към нея.

• Тя се развива във времето съо-
бразно нуждите.

Защо да използваме добри практики? 

Един възможен отговор е, че прилага-
нето на метод или програма, които са 
проверени и са се доказали като ус-
пешни увеличава шансовете ни да по-
стигнем целите си и има потенциала да 
направи живота ни по-добър. 

Друга причина е, че проверено-
то по-лесно мотивира хората за 
действие, преодолява техния скеп-
тицизъм и печели подкрепата им.

Доказаната ефективност по-лес-
но получава финансиране, защото 
може да демонстрира постигнат. 

Добрата практика дава отгово-
ри на въпросите, възникващи 
при планирането: когато из-
ползваме метод, който е струк-
туриран и добре документиран, 
изпълнението е много по-лес-
но. Освен това източниците са 
известни и винаги съществува 
възможността да се консулти-
раме с тях в случай на нужда. 

И най-важното и очевидното – знаем, 
че добрата практика дава резултати, 
защото тя ги демонстрира именно в ус-
ловията, от които се интересуваме. 

Как да започнем? Като определим ре-
зултатите, които искаме да постигнем. 
Само така ще сме сигурни, че избира-
ме най-подходящата за нас практика. 

Важно е да се вземат предвид и кул-
турните особености. Дори да е изклю-
чителна по своя характер, добрата 
практика винаги е предназначена за 
определено население, което може да 
е много различно от нас и поради това 
да не сработи.
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„Мултифункционалност“ в контекста 
на дребномащабния риболов е Кон-
цепция, възприета като едно от реше-
нията за преодоляване на намалява-
щите печалби и заетост в риболовния 
сектор и възможност за диверсифика-
ция на дейностите навсякъде по све-
та. Тя предлага на рибарите, техните 
семейства и други членове на техни-
те общности възможност за допълни-
телни източници на заетост и дохо-
ди и може да осигури услуги, които 
да помогнат на районите да се за-
пазят като добри места за живеене,  
риболов и работни места. 

3. какВо оЗначаВа  
 „МултиФунционалност“ В контекста 
 на дребноМащабния риболоВ

Мултифункционалност означава дей-
ности, които се интегрират към рибо-
лова като основно занимание, а не за-
местването му с друга дейност.

По-конкретно това е:

1. Диверсификация на основните про-
изводствени дейности (например 
нови техники и приспособления за 
риболов), т.е. диверсификация в 
рамките на риболовния сектор;

2. Диверсификация на дейностите във 
веригата на стойността в риболова 
(най-вече продукти, добавящи стой-
ност, като преки продажби, марке-
тингови стратегии и т.н.);

3. Нови дейности – т.е. рибарите про-
дължават да получават доходи от 
традиционния риболов, но също и 
от риболовен туризъм, ресторанти, 
кетъринг;

4. Диверсификация към сектори, кои-
то не са пряко свързани с риболо-
ва, като екология, изследователска 
дейност, социални услуги, обновя-
еми енергийни източници. 
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В риболовния сектор диверсификаци-
ята трябва да намали зависимостта от 
рибата като основен ресурс и да оси-
гури решение за засегнатите от огра-
ничителните мерки. Тя не отнема ри-
боловните дейности от портфолиото на 
доходите, а го допълва с нови дейнос-
ти – източници на доход. 

Световната тенденция на увелича-
ващ се натиск върху рибните ресурси 
превръща диверсификацията в необ-
ходимост и засилва интереса към до-
брите практики за осъществяването 
й. Най-голямото предизвикателство, 
с което се сблъсква този процес, са 
предразсъдъците, като например че:

• рибарите няма да се откажат от 
риболова по културни причини;

• рибарите са специализирани и 
практикуват риболов единствено 
на професионална основа;

• рибарите са неспособни да раз-
нообразят своята дейност с други 
дейности за генериране на доход;

• диверсификацията на доходите не 
се съчетава с устойчиво управле-
ние на природните ресурси.

Вярно е, че за рибарските 
общности е характерна неохотна 

към промените, свързани с 
преминаване към нови дейности, 

тъй като културното им наследство 
е консервативно и ориентирано към 
традицията. най-значимите промени 

до момента са регистрирани в 
развитите държави (от северна 

европа), където нагласата е 
принципно положителна към 

нововъведенията и новите 
възможности за доходи се приемат 

като предизвикателство.

добрите практики са доказателство, 
че тези предразсъдъци могат да  

бъдат преодолени.
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Ключовите фактори за успех на въвеж-
дането на нови дейности за генерира-
не на доходи са:

• Активно включване на заинтересо-
ваните страни;

• Насърчаване на разнообразни мо-
дели на сдружаване;

• Екологична устойчивост;

• Овластяване на уязвими групи;

• Валориззция на местната продук-
ция;

• Пряка връзка между про-
дукцията и провежданите  
изследователски дейности.

Общите елементи, които присъстват в 
историите на успеха, са:

• Пряко включване на дребните ри-
бари и на тяхната общност (жени, 
заинтересовани страни, коопера-
тиви, асоциации и т.н.) независимо 
от какви допълващи дейности се 
прилагат. В повечето случаи про-
цесът на диверсификация води до 
реално подобрение на доходите и 
условията на живот на рибарите; 

• Финансовата и техническа под-
крепа е решаваща за началото на 
процеса на диверсификация. Без 
нея изгледите за успех са много 
малки.

Процесите на разнообразяване на 
сектор рибарство с други дейности 
по целия свят се случват по цялата 
верига на стойността, в това число 
улов, обработка, търговия, а също 
и едновременно в морския и в  
сладководния риболов. 

В Европа диверсификацията е 
добре разработена, особено в Се-
верните райони, включително по 
отношение на сътрудничеството 
с изследователски организации, 
програми за осведомяване, тури-
зъм екологични услуги. 

4. какВо обособяВа  
 дадена Практика като „добра“  
 и от какВо ЗаВиси усПеха й
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Туристическите услуги формират около 12% от общата зае-
тост в ЕС, а туристическите активи на рибарските селища 
са възможност за диверсификация. През предходния про-
грамен период проекти за този вид диверсификация са фи-
нансирани по Ос 4 на ЕФР, управлявани от МИРГ (Местни 
инициативни рибарски групи) под надзора на FARNET (Мре-
жата на риболовните зони на ЕС). 

Обичайните практики на риболовния туризъм са дейности, 
съпътстващи риболова или свързани с морето и крайбрежи-
ето, които представляват интерес за посетителите. Те дават 
възможност на рибарите да разширят своята дейност и да 
си докарат допълнителни доходи. Освен това по този начин 
се засилва видимостта на риболовната дейност и нейната 
ценност за обществото. 

Риболовният туризъм обхваща широк диапазон от дейности 
освен самия риболов: гмуркане, наблюдение на морските 
обитатели, посещения на рибарски селища и фарове, мор-
ски музеи и събития. Те са част от така-наречената „синя 
икономика“ и съставляват дейностите за диверсификация  
с най-голям растеж. 

5. добри Практики В риболоВния туриЗъМ
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• подобряването на състоянието на 
рибарските плавателни съдове е 
ключово за въвеждане на турис-
тически дейности. Те трябва да 
бъдат обновени или адаптирани 
спрямо изискванията за безопас-
ност, да се поддържат чисти, мо-
дерни и с определена степен на 
удобство;

• са необходими обучение кадри за 
провеждането на туристическите 
дейности; заетите в тях трябва да 
придобият необходимите знания и 
умения.  За да се утвърди пред-
лаганата услуга, е нужно високо 
качество;

• е необходима кампания сред 
местните хора за подобряване на 
нагласата към посетители;

• трябва да се идентифицират мест-
ните предимства, да се вземат 
предвид наличните ресурси и да 
се подходи иновативно към тях. 
Туризмът все повече е движен от 
желанието да се научи нещо ново 
и да се откриват нови преживява-
ния;

• трябва да се открие „уникално 
предложение“, основано на исто-
рически или културни особености;

• трябва да се използват традицион-
ни и електронни маркетингови ка-
нали и различни формати, след 
като бъдат проучени характерис-
тиките и навиците на целевите 
сегменти потребители; 

• местата за риболов могат да се 
обединяват за провеждане на 
общи рекламни кампании;

• трябва да се търсят начини за 
удължаване на туристическия се-
зон, който е твърде кратък в Евро-
па, чрез организиране на фести-
вали и гастрономически събития, 
създаване на музеи, тематични 
селища и т.н. 

Проектите, осъществени през изминалия програмен период 2007-2013 г.  
показаха, че:
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Добра практика от дания

регион Остров Фин

Година юли 2009 – януари 2011 г.

сектор Туризъм (риболовен туризъм, ваканционни и  образователни 
дейности)

Риболовна ферма (улов на дива риба за зарибяване)

Управление на риболовно стопанство (управленски план, 
синергия с МИРГ и организации на производителите)

участници МИРГ Фин

Преки 
бенефициенти

туристическата индустрия

справка www.seatrout.dk 

кратко описание 
на дейностите

Тази инициатива на 10 общини от датския остров Фунен, 
наречена „Морска пъстърва от Фин“, е получила финан-
сиране по Ос 4 на ЕФР за разработване на интернет сайт 
за популяризиране на острова като място за ваканционен 
риболов на морска пъстърва. Многоезичният сайт 
предоставя достатъчно подробна и качествена информация, 
която да популяризира острова като привлекателно 
място, „най-доброто на риболов от брега“. Дейностите 
включват тясно сътрудничество с рибарите за намаляване 
на въздействието на техния улов върху местните рибни 
запаси и подкрепа за създаване на местен развъдник, който 
да подпомогне увеличаването на популацията на морска 
пъстърва. 

Възможности за 
прилагане

Проектът може да бъде приложен на места с потенциал 
за ваканционен риболов и туризъм. Той се нуждае от 
добро сътрудничество между местните заинтересовани 
страни (публични и частни), сериозен ангажимент към 
опазването на околната среда и развитие на местната 
икономика. Това е добър пример за проект за интегриран 
туризъм, предлагащ на посетителите информация не само 
за местните възможности за риболов, но и за местата за 
настаняване и хранене и за местния транспорт. 
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ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

• Разработване на интернет сайт за популяризиране на ос-
трова като място за ваканционен риболов;

• Тясно сътрудничество с професионалните рибари за нама-
ляване на въздействието от техните дейности върху окол-
ната среда и организиране на развъдник за възстановява-
не на популацията;

• Интегриран туризъм, който информира посетителите за 
всичко, свързано с пребиваването им на острова. 

Държава Естония

Регион Колга-Жаани, езерото Вьорцжарв

Година февруари 2010 – февруари 2011

Сектор Туризъм (риболовен туризъм, ваканционни и образователни 
дейности

Участници Лидер на проекта е фондация Вьорцжарв, създадена през 2000 
г. за организиране на съвместното планиране на развитието на 
район Вьорцжарв. Фондацията се ръководи от 7-членен съвет, 
номиниран от седемте общини, граничещи с езерото.

Преки 
бенефициенти

туристически агенти, общините

Справка www.vortsjarv.ee 

Добра практика от естония
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Кратко описание 
на дейностите

Основната цел на проекта е да развие туристическия потен-
циал на Джоесю, област на север от езерото Вьорцжарв, като 
осигури условия за риболовен туризъм и използва рибарската 
култура и традиции. Създава се подкрепяща предприемаческа 
среда и с помощта на туристически продукти, ориентирани 
към риболова, се привличат посетители в района. Туристиче-
ски продукти включват екскурзии на стара риболовна лодка с 
демонстрации на традиционни рибарски методи и средства. 
Проектът е добър пример за това как рибарската „история“ на 
района (рибари, рибарски лодки, такъми, живота на рибаря, 
рибарски селища и самата риба) могат да формират основата 
на стратегия за туристическо развитие.

Възможности за 
прилагане

Ключ към успеха на подобно начинание е сътрудничеството 
между участващите заинтересовани страни, които могат да 
осигурят диверсифициран продукт, разработен и предлаган по 
съгласуван начин.

Проектът показва колко много може да бъде направено с мини-
мални ресурси, когато участниците са готови да започнат с мал-
ко и да запазят фокуса си върху дългосрочните цели. Малките 
първоначални инвестиции за закупуване на спасителни жилетки 
може да изглеждат незначителни, но с тяхна помощ са удовлет-
ворени базовите изисквания , които дават възможност да бъдат 
проведени следващите действия. Освен това проектът демон-
стрира как един активен екип, следващ правилните процедури, 
може да го доведе до успех и да управлява добре  
неговите финанси.

Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

• развитие на риболовен туризъм на базата на местните ри-
барски традиции и култура;

• подкрепяща предприемаческа среда , привличане на посе-
тители, които харесват преживяването пътуване със стара 
лодка и традиционни риболовни методи и приспособления. 
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Държава Франция

Регион Льо Вар, Лазурен бряг

Година 2010 – 2011 г.

Сектор Туризъм (риболовен туризъм, ваканционни и образователни 
дейности

Участници Управляващ комитет, който включва:

• директорът на направление морско дело на  
провинция Вар;

• представител на отдела за управление на морските 
води на региона;

• представител на Службата по земеделие, води и гори 
на провинция Вар;

• представител на икономическия отдел на междуведом-
ствената комисия Тулон-Прованс-Средиземноморие;

• председателя на местния Комитет по рибарство и аква-
култура;

• представител на екологичната служба на Сейнт Рафаел;

• представител на туристическия отдел на провинция Вар.

Широко публично-частно партньорство, обединяващо рибар-
ски организации,  туристически агенции, морски изследо-
вателски организации, екологични организации, отговорни 
служби на региона и провинцията

Преки бенефициенти рибарски организации, туристически агенти

Справка www.marcopolo.asso.fr 

Добра практика от Франция
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Кратко описание на 

дейностите

Този проект приема опит в риболовния туризъм от Италия и 
го адаптира към контекста на Вар, Франция. Той не просто 
създава специфична туристическа дейност, отговаряща на 
спецификата на риболова в района., но включва нужните 
участници за насърчаване на необходимите законодателни 
промени за популяризиране на дейността по цялото френско 
крайбрежие.

Възможности за 
прилагане

Риболовният туризъм е сред първите идеи, които се появя-
ват във връзка с диверсификацията, а методологията Pesca-
tourisme 83 има голям потенциал за прехвърляне на други 
места. Въпреки това е важно да се отбележи, че този потен-
циал не е безкраен, за да компенсира множество същест-
вуващи трудности в рибарския сектор и не е непременно 
подходящ за всички райони. За да може да бъде приложена 
методологията е необходимо:

• ясно определяне на контекста, нуждите на района и це-
левата аудитория;

• откриване на правилния подход към нуждите и реално 
участие на партньорите;

• адаптиране на методология към конкретните цели.
Pescatourisme 83 вече е привлякъл интереса на четири други 
френски МИРГ-а, които са предприели действия за въвежда-
не на програмата на своята територия.

Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

• създаване на специфична туристическа дейност, която 
отразява вида риболов в района;

• създаване на подкрепяща предприемаческа среда , 
привличане на посетители, които харесват преживява-
нето пътуване със стара лодка и традиционни риболов-
ни методи и приспособления. 
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Регион Орбетело, Тоскана 

Година 2015 г. 

Сектор Туризъм (риболовен туризъм, ваканционни и образо-
вателни дейности

Участници Рибарите от Орбетело 

Преки бенефициенти Рибарите и потребителите

Справка www.fondazioneslowfood.com    

Кратко описание на 
дейностите

Консервирането на риба в Орбетело вероятно е до-
несено от испанците, които през 16ти век опушвали 
и мариновали змиорки и друга риба с ескабесе, 
марината с оцет. Традиционен продукт на Орбетело 
е ботарга, която се приготвя, като внимателно се 
отстранява сивия хайвер на барбуна и се слага в сол 
за няколко часа. След това се оставя да се суши. 
Крехка и златиста на цвят, ботаргата е много вкусна 
нарязана на тънки филета и поръсена със студено 
пресован зехтин и капка лимон. 

Рибарите от Орбетело, които произвеждат ботарга, 
са над 58: те работят заедно в кооператив, имат ла-
боратория за обработка и управляват магазин и ри-
бен пазар. Освен това те развъждат лаврак и ципура 
за зарибяване и произвеждат още и пушено филе от 
змиорка. Държат и малък ресторант с изглед към 
лагуната, където сервират улова за деня, приготвен 
„по орбелски“. През последните няколко години те 
започнаха да предлагат и услугата риболовен тури-
зъм: туристите могат да разглеждат лагуната със 
специална лодка до бента, където се сливат морски-
те и речнитеа води и където се събира барбуна. Бар-
бунът се лови целогодишно, но кулминацията е през 
август и септември.

Добра практика от италия
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Възможности за прилагане Кооперативът на рибарите, със съдействието на 
Слоу Фиш, създава съвместна група за действие, 
която да им помага да подобрят качеството и 
пазарната стойност на своите продукти, като 
същевременно поддържат жизнеността на крехкия 
хабитат на лагуната. Слоу Фиш е едновременно 
кампания и събитие: тя популяризира различен 
подход към производствената верига, който се 
основава на уважение към производителите, 
качеството на рибата, културата и традициите, 
свързани с рибарството и приготвянето на рибата. 
Слоу Фиш е част от по-широка международна мрежа, 
наречена Слоу Фуд.  

Най-добрият подход за прилагането на тази практика 
е провеждане на консултации с организацията. 

Ключови фактори 58 рибари от Орбетело участват в производството на 
ботарга. Те:

• са организирани в кооператив;

• имат лаборатория за обработка;

• управляват магазин и рибен пазар;

• развъждат лаврак и ципура за зарибяване;

• произвеждат още и пушени филета от барбун и 
змиорка;

• поддържат малък ресторант;

• предлагат услугата риболовен туризъм в лагу-
ната със специална лодка;

• са подкрепени от организацията Слоу Фиш.
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Регион Марина ди Карара, Тоскана 

Година 2015 г. 

Сектор Туризъм (риболовен туризъм, ваканционни и образо-
вателни дейности

Участници Радослава Петрова, рибарка 

Преки бенефициенти Рибарите и потребителите

Кратко описание на 
дейностите

Радослава Петрова започва работа като администра-
тор на кооператива на професионалните рибари 
Маестрале. Сега тя е капитан на риболовна лодка 
заедно с още четири рибарки: Сабрина, Кристина, 
Илария и Каролина. Те създават кооператива „Био & 
Маре“, единственият женски рибарски кооператив 
в Италия. Петте жени излизат всеки ден в открито 
море, за да хвърлят мрежите си. Екипът реализира 
цялата производствена верига от морето до трапеза-
та, като продава улова си пряко на потребителите. 
Онова, което остава непродадено, се обработва на 
сосове в съчетание с био зеленчуци, като например 
органични домати, без никакви добавени консерван-
ти. 

Възможности за прилагане Радослава Петрова емигрира от България в 
крайбрежния град Марина ди Карара в Тоскана. 
Тя решава да се заеме с риболов и след няколко 
години получава лиценз за управление на лодка и 
създава нов подход. През 2011 г. става основател 
на своя уникален рибарски кооператив с идеята 
да подпомогне и други нуждаещи се.  Идеята е 
приложима за жените от цяла Европа, ако имат 
желанието за този род дейност.  

Ключови фактори Първият и единствен женски рибарски кооператив в 
Италия, чиито членки:

• ловят риба в открито море ежедневно;

• затварят веригата от улова до трапезата;

• продават директно на потребителите;

• обработват непродадената риба на сосове в 
комбинация с био зеленчуци.

Добра практика от италия
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Регион Цялата територия на Гърция 

Година 2015 г. 

Сектор Туризъм (риболовен туризъм, ваканционни и образо-
вателни дейности

Участници Генерална дирекция „Рибарство и аквакултура“, ри-
барите в Аджим 

Преки бенефициенти Рибари  

Справка http://fishingtrips.gr 

Кратко описание на 
дейностите

Сайтът http://fishingtrips.gr събира на едно място 
информация за услугите, който се предлагат в Гър-
ция на ентусиасти за морски приключения и помага 
на туристите да си резервират риболовни екскурзии 
на няколко туристически дестинации. Fishingtrips.gr 
съдържа база данни на професионални риболовни 
кораби, които приемат туристи на борда за разглеж-
дане на крайбрежните забележителности и за опоз-
наване и „вкусване“ на различни крайбрежни райо-
ни. Интерактивната карта позволява лесно откриване 
на местата, където се предлагат услуги и пряк кон-
такт с хората, които се занимават с тези дейности. 

В допълнение сайтът съдържа и новини, галерия от 
снимки, прогноза за времето и рецепти. 

Добра практика от Гърция
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Възможности за прилагане Целта на авторите на сайта е развитие на гръцкия 
туризъм и едновременно подпомагане на доходите 
на рибарите, които са партньори в инициативата. 
Това е един портал, чиято функционалност дава 
възможност на туристите на планират изцяло своето 
пътуване онлайн (хотелско настаняване, ресторанти, 
магазини, програма, в това число риболов) на 
местата, от които  се интересуват.

След години на законодателни и политически 
препирни е приет закон, определящ условията и 
правилата за цялостно развитие на риболовния 
туризъм. Благодарение на новата регулация 
професионалните рибари могат да кандидатстват 
за лиценз, който им позволява да возят пътници за 
развлечение или риболов. 

Прилагането на тази практика изисква добро 
сътрудничество между туристически оператори от 
една страна, и между тях и институциите от друга. 

Ключови фактори Fishingtrips.gr предлага база данни от професио-
нални риболовни кораби, които могат да приемат 
пътници на борда с цел екскурзии за развлечение, 
риболов и разглеждане на крайбрежните забележи-
телности. 
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Регион Зиги 

Година 2012 г. 

Сектор Туризъм (риболовен туризъм, ваканционни и образо-
вателни дейности

Участници Рибарите от Зиги 

Преки бенефициенти Туристи  

Справка www.zygiboatadventures.com 

Кратко описание на 
дейностите

Рибарското селище Зиги в района на Ларнака има 
красива крайбрежна ивица и новоизграден рибен ре-
зерват, който е идеално място за разходка и наблю-
дение как местните рибари ловят риба. Благодаре-
ние на инициативата „Приключение с лодка в Зиги“, 
съфинансирана от Европейския фонд за рибарство 
и Агенцията за развитие на област Ларнака, посети-
телите могат да се включат в традиционния местен 
риболов. Туристите плават с традиционна рибарска 
лодка, в която местен рибар хвърля въдиците си за 
сутрешния улов. Разглеждат се пещери и заливчета, 
докато професионален екскурзовод разказва исто-
рии за морето и историята на риболова на острова. 
Пакетът включва също и гмуркане. 

Възможности за прилагане Успехът на това начинание е свързан с присъствието 
на туристи в района.  Затова инициативата е 
активна за няколко месеца от годината. Освен 
това използването на социалните медии и 
интернет сайтове трябва да се стреми да прихване 
потенциални клиенти, които имат намерение да 
прекарат ваканцията си в района. 

Ключови фактори Село Зиги в района на Ларнака може да се похвали с 
красиви крайбрежни пейзажи и новоизграден рибен 
резерват, а посетителите имат достъп до оригинално 
рибарско преживяване. Проектът показва различ-
ните възможни начини за адаптиране на знанието и 
опита на рибарите, като осъществява връзката меж-
ду тях и териториите.

Добра практика от киПър
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6. добри Практики В еколоГични дейности 

На Четвъртия световен конгрес по рибарство през 2004 г. 
Даниел Поли задава въпроса „Как науката в рибарството и 
консервационната биология могат да бъдат съвместени?“ 
и дава отговора, „Като всяка страна приеме същност-
та на другата, т.е. че риболовът трябва да остане 
поле на дейност, осигуряващо заетост, а водните еко-
системи и тяхното биоразнообразие трябва да бъдат 
съхранени.“

В тази посока са предвидени и се прилагат редица 
мерки за възстановяване и запазване на хранителната 
верига в риболовните зони. Такива са изчистването 
на водите от замърсяване, отглеждането на риба 
за запазване на популацията, създаването на 
мрежи и сътрудничества между екологичните и  
рибарските организации.

Според морските еколози замърсяването и промените 
в климата са основните причини за безпрецедентното 
намаляване на рибата в моретата. Свръх-уловът също 
променя начина, по който функционират екосистемите. 
Възстановяването на рибните популации може да се осъ-
ществи само ако бъде постигнато разбиране за всички 
въздействия, човешки и природни, върху тяхната дина-
мика. 

За целта рибарските общности могат да осъществят ре-
дица инициативи. 
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Регион Авейро

Година януари 2012 – януари 2014 г.

Сектор Екологични услуги (управление на защитени морски зони, 
събиране на данни/мостри, научни изследвания, пазители 
на морето, възстановяване на изтекъл петрол, управле-
ние/отстраняване на отпадъци, намаляване на замърсява-
нето)

Участници Рибари, изследователи

Преки бенефициенти Рибари 

Справка www.regiaodeaveiro.pt 

Кратко описание на 
дейностите

Рибарите в Авейро участват в мерки за консервация на 
околната среда, за да подпомогнат възстановяването на 
морски вид, който преди е имал икономическа жизнеспо-
собност: европейската змиорка. Тяхното участие позво-
лява на изследователите да напредват по-бързо с своите 
изследвания и дават роля на рибарите в оценяването на 
размера на пасажите от змиорка и възможност да предло-
жат мерки за консервиране.

Възможности за 
прилагане

Европейският регламент за възстановяване на 
популацията на европейската змиорка е приложим за 
всички държави членки на ЕС. Този пример на включване 
на местния рибарски сектор (в интердисциплинарно 
изследване, трансфер на знания, подобряване на имиджа 
на сектора) може да се възпроизвежда във всякакви 
рибарски общности за проекти с екологична насоченост.  

Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

• сътрудничество между рибари и учени за консерва-
цията на европейската змиорка;

• реално включване на рибарските асоциации, което 
позволява на изследователите да дадат роля на ри-
барите в оценката на размера на популацията и въз-
можност да предложат мерки за консервация. 

 

Добра практика от ПортуГалия
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Регион Калимнос, южно Егейско море 

Година 2000-2001 г. 

Сектор Екологични услуги (управление на защитени морски зони, съби-
ране на данни/мостри, научни изследвания, пазители на море-
то, възстановяване на изтекъл петрол, управление/отстранява-
не на отпадъци, намаляване на замърсяването)

Участници Изследователски институт по рибарство и рибарите от Калим-
нос 

Преки 
бенефициенти

Рибари от южно Егейско море

Справка http://www.inale.gr 

Кратко описание 
на дейностите

Проектът „TRAPS” цели проучване на динамичното поведение 
и улова за целите на селективност на мрежите в дълбоки води 
за раци, скариди, омари и риба. По този начин трябва да се 
осигури поддържането на морските биологични ресурси и дъл-
госрочните доходи на рибарите от Калимнос. Проучването на 
улова на мрежите е направено чрез целенасочено изследване 
на основните риболовни зони на регион Додеканезе и южно 
Егейско море като цяло. Изпробвани са различни видове мрежи 
съобразно морските видове. 

Изследователският екип на F.R.I. в сътрудничество с Асоциаци-
ята на крайбрежните рибари на Калимнос ИПАПАНТИ са прове-
ли експерименталния улов с различни видове приспособления.

Възможности за 
прилагане

На базата на обработка и анализ на събраните данни 
са идентифицирани най-ефективните и същевременно 
функционални мрежи. Установено е, че бримката на мрежите 
и продължителността на риболова не влияят на ефективността 
им. Съгласно очакванията, дълбоководните зони, където са 
хвърляни мрежите, се отразяват на количеството и качеството 
на улова. Резултатите от експерименталния улов показват, 
че мрежите са подходящи за лов на раци, скариди и други 
търговски видове. Заключението е, че те представляват нов 
метод за селективен улов в гръцките води. Необходими са 
обаче допълнителни проучвания във всички риболовни периоди 
в присъствието на професионални рибари. Този проект може 
да бъде прилаган навсякъде, където научната общност търси 
сътрудничеството на рибарите. 

Добра практика от Гърция
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Ключови фактори Проектът „TRAPS” осъществява проучване на динамичното по-
ведение, улов и селективност на мрежите в дълбоки води за 
раци, скариди, омари и риба. Той осигурява поддържането на 
морските биологични ресурси и дългосрочните доходи на риба-
рите от Калимнос. Обработката и анализът на събраните данни 
са идентифицирали най-ефективните и функционални мрежи.

 

Регион Ачиароли, Полика/Кампаня 

Година 2013 г. 

Сектор Екологични услуги (управление на защитени морски 
зони, събиране на данни/мостри, научни изследва-
ния, пазители на морето, възстановяване на изтекъл 
петрол, управление/отстраняване на отпадъци, на-
маляване на замърсяването)

Участници Рибарите от Ачиароли 

Преки бенефициенти Жителите на Ачиароли и жителите на Четраро

Добра практика от италия
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Кратко описание на 
дейностите

През ноември 2010 г. фондация „Анджело Васало, 
кметът-рибар“, ангажира седем плавателни съда (6 
в Ачиароли и 1 в Писциота) за почистване на мор-
ското дъно. Всеки един от тях получава контейнери 
за събиране на отпадъци от различен порядък, за-
плетени в рибарските мрежи. След като се връщат в 
пристанището, отпадъците се разделят по категории 
– пластмаса, стъкло, алуминиеви кутийки и т.н. – и 
се предават на санитарните работници. 

Две години по-късно инициативата се възпроизвеж-
да в пристанището Четраро (Калабрия), където мест-
ните рибари, с помощта на общината, получават тор-
би за събиране на отпадъци и ги събират от дъното. 

И двете територии, където се провежда инициатива-
та, страдат от проникването на организирана прес-
тъпност и за тях включването на гражданското обще-
ство в инициативи, ориентирани към общността, са 
от особена важност. 

През януари 2012 г. фондацията подготвя предложе-
ние за проектозакон за почистване на средиземно-
морското дъно. Текстът е представен на Комисията 
по рибарство на Европейския парламент. 

Възможности за прилагане Рибарите от Южна Италия се ангажират да съберат 
отпадъците, заплетени в рибарски мрежи в морето. 
Когато се върнат в пристанището, отпадъците 
се разпределят по категории и се предават на 
санитарните работници. Проектът има почти 
универсални възможности за приложение и 
добавената стойност на ангажиране на  
гражданското общество. 

Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

• лесно възпроизвеждане за привличане на вни-
манието на местните общности и включване на 
гражданското общество в инициативи, ориенти-
рани към общността;

• На базата на този опит е предложен европейски 
законопроект за почистване на дъното на Сре-
диземно море.
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Регион Батрун, Северен Ливан 

Година 2011-2013 г. 

Сектор Екологични услуги (управление на защитени морски 
зони, събиране на данни/мостри, научни изследва-
ния, пазители на морето, възстановяване на изтекъл 
петрол, управление/отстраняване на отпадъци, нама-
ляване на замърсяването)

Участници Рибарите от Батрун 

Преки бенефициенти Ливанските рибари и изследователите 

Справка www.ongrc.org 

Кратко описание на 
дейностите

В периода 2007-2010 г. като част от проект за социал-
но-икономическо развитие на рибарската общност на 
Батрун, организиран от италианско НПО, рибарите от 
общността са обучени за производство на рибарски 
мрежи за дълбоководни скариди (Plesionika edward-
sii). В морето са направени опити от рибари и изсле-
дователи с интересни резултати от гледна точка на 
улова. Така-наречените испански кепове са евтини и 
лесни за производство рибарски такъми, които могат 
да осигурят допълнителен доход за рибарите, ловува-
щи в горната част на континенталните води или пред-
ставляват ценна алтернатива за онези, които желаят 
да проучват нови места за риболов.  

Възможности за прилагане Въпреки че материалите, необходими за изработката 
на испанските кепове, са евтини и широко разпрос-
транени в Ливан, изследователите се затрудняват 
да открият най-подходящите пластмасови мрежи на 
местния пазар. Според някои проучвания цветът на 
мрежата, която се прикрепва към металния обръч, 
влияе на улова. В Ливан, където риболовът с трау-
лери е практически отсъстващ, дълбоководните ре-
сурси имат огромен потенциал за бъдещо устойчиво 
развитие и намаляване на риболовния натиск върху 
крайбрежните и по-плитки води. Тези приспособле-
ния обаче се нуждаят от допълнителни тестове в ли-
вански води за по-точна оценка. 

Ключови фактори В периода 2007-2010 г. рибарите от Батрун са обучени 
от италианско НПО на производството на рибарски 
кепове за дълбоководни скариди. Рибарите и изсле-
дователите правят проби в морето. Испанските кепо-
ве, които са евтини и лесни за производство, могат 
да осигурят допълнителен доход на местните рибари, 
които имат желанието да проучат нови води. 

Добра практика от лиВан
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В условията на растящи производствени цени и увелича-
ваща се конкуренция от вноса много рибарски асоциации 
и групи се ориентират към дейности, добавящи стойност 
към местните продукти. В голямата си част те се стремят 
да намалят дистанцията между рибарите и потребители-
те и да подобрят вертикалните връзки между участни-
ците във веригата на предлагането. Също така се търсят 
взаимодействия с инвестициите в обработка и маркетинг 
на продукцията и начини за оползотворяване на ресурс, 
който до момента не е бил използван. 

 

7. добри Практики За осиГуряВане 
 на добаВена стойност



32

Регион Южната част на езерото Венерн

Година Пилотно проучване от юни 2010 до септември 2011 г.

Сектор Осигуряване на добавена стойност на продуктите, 
остатъчни продукти

Участници Проектът се ръководи от мултидисциплинарен екип, 
състоящ се от 8 рибари от област Венерн и учени 
от Университета Гьотеборг и Технологическия 
университет Чалмърс. В допълнение той включва ня-
колко публични и частни партньора, сред които Ин-
ститута по храните и биотехнологиите, който помага 
за разработване на продуктите и Центърът за храни-
телни и здравословни концепции, който има солидна 
експертиза и много добри контакти в областта.

Преки бенефициенти рибарите

Справка http://www.vanerkulle.se 

Кратко описание на 
дейностите

Пилотният проект обединява рибари, университети 
и редица други публични и частни партньори 
за изследване и развитие на нови процеси за 
генериране на добавена стойност от извличане 
на хайвера от ропус. Женският ропус е ценен 
заради хайвера си – деликатес, чиято цена може 
да достигне 100 евро за килограм. Процесът на 
извличане включва още няколко продукта, които по 
принцип се изхвърлят. Мъжките екземпляри, които 
също се изхвърлят, имат потенциална стойност. 

Екипът от изследователи и рибари проучва 
възможностите за използване на остатъчните 
продукти:

• за стръв при риболова в  
сладководни басейни;

• за извличане на рибено масло;

• технически решения за разделяне на женските 
от мъжките риби. 

Възможности за прилагане Проектът се нуждае от адаптиране съобразно 
местните рибни и морски видове. Друг резултат 
от него, което може да бъде възпроизведен, е 
създадената неправителствена организация, чиято 
цел е да служи като платформа за развитието на 
нови идеи и инициативи. 

Добра практика от ШВеция
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Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

• разработване на процеси с добавена стойност;

• оползотворяване на опита на местните 
професионални рибари за научно-
изследователски цели;

• насърчаване на предприемачеството и набиране 
на експертиза чрез създаването на местна 
платформа. 

Регион Езерата Пеипси и Пихква

Година Юни – ноември 2010 

Сектор Добавена стойност към рибните продукти (преки 
продажби и/или кратка верига, нови продукти, об-
работка, нови маркетингови стратегии, подкрепа за 
бизнеса)

Програми за популяризиране на рибарската култура 
(училища, потребители, фестивали)

Участници НПО, местни власти и предприемачи. Участници 
са и 4-има лидери на МИГ на територията, които 
предлагат своя опит и подкрепа

Преки бенефициенти рибари, общини, туристически агенти

Справка www.pkak.ee 

Добра практика от естония
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Кратко описание на 
дейностите

Водещ партньор в проекта е Асоциация Пеипси – 
НПО, създадено от общините. Основните дейности 
на местните фестивали, свързани с риболова, са:

• Уъркшоп за представяне на различните видове 
рибарски приспособления, как се правят въдици 
и как се използват;

• Дискусионни платформи за рибарите, където да 
споделят опит, новини, трудности и решения;

• Популяризиране на морската храна: състезание 
за най-добра рибена чорба;

• Въдичарско съревнование и риболовна щафета;

• Рибарски панаир, на който се представят и про-
дават продукти;

• Рекламиране на открит информационен щанд.

Възможности за прилагане Проектът е успешен в генерирането на видимост на 
рибарския сектор в района на езерото Пеипси и на-
сочването на потребителите към рибните продукти 
като част от ежедневното им меню. Освен това той 
събира рибарите с други заинтересовани страни от 
региона, включително туроператорите и се очаква 
тези контакти да засилят присъствието на рибарите 
и тяхната активност. Създадено е и сътрудничест-
вото с МИГ на ЛИДЕР, които са полезен източник на 
опит. 

Проектът е особено подходящ за държави и места 
със силна традиция в местните фестивали и пана-
ири. Интересът на обществеността към срещи и 
разговори с местните рибари се насърчава, за да 
се разпространи знанието за местната риба и да се 
насърчи нейната консумация. Събитията са и добра 
идея за семейни излети.

Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

•	 сътрудничество между рибарите и други за-
интересовани страни в района, в това число 
туристическата индустрия, за да се активират 
рибарите на територията;  

•	 включване на МИГ на ЛИДЕР, които са поле-
зен източник на опит за МИРГ;

•	 създаване на видимост на риболовния сектор 
в района на езерото Пеипси.

    

Регион Мино-Лима
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Година Май 2011 – май 2012 г. 

Сектор Добавена стойност към рибните продукти (преки продаж-
би и/или кратка верига, нови продукти, обработка, нови 
маркетингови стратегии, подкрепа за бизнеса)

Програми за популяризиране на рибарската култура (учи-
лища, потребители, фестивали)

Участници „КМ О“ е инициатива за създаване на марка за по-
пуляризиране на местен източник. Той обединява 
заинтересовани страни от цялата верига на стойността 
– продукция, обработка, продажби, маркетинг и 
потребление на рибни продукти от област Мино-Лима

Преки бенефициенти потребителите

Справка www.ceval.pt 

Кратко описание на 
дейностите

Изработването на марката „КМ О“ започва с изграждане 
на система за проследяване с харта за качество за редица 
продукти от Мино-Лима. Марката обозначава качествени 
храни, произведени в близост до местните потребители. 
За да се привлече вниманието на обществеността и на 
други региони е организирано встъпително събитие, кое-
то събира местните производители, известни шеф-готва-
чи, испански и френски делегации от професионалисти в 
областта на кетъринга, които да се запознаят с продукти-
те и да решат как да се приготвят. На събитието са пред-
ставени разнообразни продукти – вино, млечни продукти, 
сладкиши – и е организиран специален уъркшоп за местни 
морски продукти. Проектът организира още шест подобни 
събития за привличане на посетители и професионалисти, 
сред които два гурме маршрута и присъствие в местни и 
онлайн медии. 

Друга дейност е работата върху имиджа на продуктите 
и условията, в които се продават и консумират. С 
подкрепата за ремонтиране на щандовете в търговските 
обекти и ресторантите, които се присъединяват 
към марката „КМ О“ и с помощта на промоционални 
материали, маркетингът на продуктите се хармонизира 
и се излъчва ясно и координирано послание към 
потребителите за ползите от тях. 

Добра практика от ПортуГалия
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Възможности за 
прилагане

Схемите за проследяване и налагане на марка могат 
да бъдат ценно маркетингово средство за рибарски 
стопанства, целящи осигуряване на добавена стойност 
за своите продукти. Важни елементи са сезонността 
на продуктите и търсенето в съответната област. 
Проектът капитализира ярката идентичност на местното 
производство, както и широкия асортимент продукти, 
предназначени за дистрибутори и потребители. 

Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

•	 инициатива за създаване на търговска марка за по-
пуляризиране на местния произход;

•	 обединяване на заинтересованите страни от цялата 
верига на стойността, участващи в производството, 
обработката, продажбата, маркетинга и потребле-
нието на продуктите;

•	 организиране на събития с присъствието на местни 
производители, известни шеф-готвачи и кетъринг 
професионалисти за откриване на продуктите и на 
начини за приготвянето им;

•	 изграждане на имидж на продуктите и на услови-
ята, в които се продават и консумират чрез ясно и 
координирано послание. 
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Регион Шлесвиг-Холщайн, Балтийско море

Година 2011 – 2012 г. 

Сектор Добавена стойност към рибните продукти (преки продаж-
би и/или кратка верига, нови продукти, обработка, нови 
маркетингови стратегии, подкрепа за бизнеса)

Участници Рибари, морски организации (като пристанищния музей 
Пробщай във Вендторф, станцията по морска биология в 
Лабое, морски информационен маршрут в Мьолтендорф 
и аквариумът ИФМгеомар) и местни власти (като община 
Вендторф)

Преки бенефициенти Рибари, потребителите

Справка www.fischvomkutter.de 

Кратко описание на 

дейностите

Проектът свързва успешно растящото търсене на прясна 
и местна риба с използването на евтини и широко 
разпространени ИТ. Той разработва система за директни 
продажби на риба от Активен район на крайбрежието на 
Балтийско море чрез използването на динамичен сайт 
www.fischvomkutter.de. Рибарите изпращат информация 
за своя улов и приблизително време на акостиране с 
sms от мобилните си телефони към сайта от морето. 
Клиентите могат да видят къде, кога и каква риба ще 
бъде предложена за продажба направо от лодката, когато 
пристигне на пристанището. 

Възможности за 
прилагане

Проектът може да бъде приложен в други крайбрежни 
райони, отговарящи на условията за преки продажби на 
рибна продукция. Това включва спазване на местната 
регулация, отнасяща се до директните продажби 
(безопасност на храните и изисквания на контрола), 
наличие на подходящи места за акостиране и на клиенти 
(също и туристи и заведения). Техническото изпълнение 
на проекта не представлява затруднение. 

Ключови фактори Бизнес планът на този проект е с фокус върху:

•	 свързване на  успешно растящото търсене на мест-
на и прясна риба с използването на евтини и широ-
ко разпространени ИТ;

•	 рибарите да изпращат информация за своя улов и 
приблизително време на пристигане от морето до 
интернет сайт от мобилните си телефони;

•	 клиентите да могат да видят къде, кога и каква 
риба ще бъде предложена за продажба;

•	 участие на рибари, екологични неправителствени 
организации, местни заинтересовани страни в це-
лия процес;

Добра практика от ГерМания
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Регион Сеферихисар 

Година 2011 г. 

Сектор Добавена стойност към рибните продукти (преки 
продажби и/или кратка верига, нови продукти, об-
работка, нови маркетингови стратегии, подкрепа за 
бизнеса)

Участници Рибарите от Сеферихисар

Преки бенефициенти Общността на Сеферихисар

Кратко описание на 
дейностите

Проектът „Риболовни стопанства: устойчиви мрежи 
между Турция и Италия“, финансиран от ЕС, подпо-
мага технически местни рибари за създаване, упра-
вление и продажба на собствена марка за региона 
с цел приемане на риболовните стандарти на ЕС в 
Турция.  Над 50 рибари са обучени по практически и 
технически въпроси на производствените стандарти 
(рибарски техники, размери и видове мрежи) и мар-
кетинговите стандарти (хигиена, представяне, ети-
кетиране). Окончателният и по-конкретен резултат е 
откриването на рибен пазар, управляван от рибарите 
на Сеферихисар с дългосрочната цел за запазване на 
качеството на местната риба от мрежата до чинията, 
подобряване на стандартите за качество на продукти-
те и засилване на риболовни техники, щадящи приро-
дата. 

Възможности за прилагане Проектът, изпълнен от италианското НПО Ricerca 
e Cooperazione с активната подкрепа на местната 
рибарска общност и академичните среди, инициира 
дейност, която продължава и демонстрира своята 
устойчивост.  Ограниченията на този етап са 
свързани с обичайната пазарна конкуренция. 

Ключови фактори С общата цел за въвеждане на стандартите на ЕС в 
Турция проектът подкрепя рибарите от Сеферихисар 
в дейността по управление и маркетинг на собствена 
марка. Над 50 рибари са обучени на практически и 
технически аспекти на производствените и маркетин-
говите стандарти.

Добра практика от турция
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8. добри Практики За ПроГраМи За 
 раЗВитие на сектор рибарстВо

Програмите за развитие на сектор рибарство имат за 
цел разработване и прилагане на интервенции, насоче-
ни към устойчиво управление, консервация и използване 
на рибните ресурси. Освен това те трябва да стимулират 
и да фокусират инвестициите в сектора за постигане на 
социално-икономическите цели и да подпомагат взаимо-
действието му с други сектори за засилване на ефекта от 
провежданата политика.
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Регион Суркуф Ейн Тая 

Година 2015 г. 

Сектор Рибни ферми (улов за целите на зарибяването)

Участници Сарл Орка Марина 

Преки бенефициенти Потребителите на морска храна в Алжир 

Кратко описание на 
дейностите

Министерството на рибните ресурси разработва нова 
програма за периода 2014-2020 г. в рамките на План 
Aquapeche 2020. Държавните институции подпомагат 
мидените ферми и в Суркуф Ейн Тая предприятието 
Сарл Орка Марина отглежда миди (Mytulus gallopro-
vincialis) и стриди (Crassostrea gigas), прикрепени 
към пръти, спуснати в морето. Предприятието е се-
мейно. Семейството се занимава с риболовен бизнес 
от дълги години, има задълбочени познания за мор-
ската среда и климатичните условия в района. Зона-
та на фермата е богата на планктонни организми, с 
които се хранят отглежданите черупчести.

Шест пръта – с обща дължина 1200 метра – произ-
веждат по 10 тона годишно. Цикълът на отглеждане 
предвижда няколко етапа от засяването до пазара. 
За мидите той е 7/8 месеца, а за стридите около 18 
месеца. 

Условията в района (гъстота на планктона, течения, 
температура, соленост и други химически параме-
три) са благоприятни за бърз растеж на черупчести-
те с висока степен на естествено възпроизводство. 

Пазарът в страната все още не е развит, но търсе-
нето се увеличава, особено в района на град Алжир 
(най-вече благодарение на ресторантите и хотели-
те), а цената е рентабилна. 

Добра практика от алжир
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Възможности за прилагане Технологиите за морска аквакултура могат да 
увеличат социално-икономическото равнище 
на крайбрежните общности и да произведат 
значимо въздействие върху стандарта на живот 
на целевите групи. Сектор производство на 
храни е стратегически за алжирската икономика. 
Държавните институции информират и подпомагат 
новите възможности, предлагани от сектор аква-
култура за предприятията.  Отглеждането на миди и 
стриди е доходоносно начинание, защото не изисква 
високи производствени разходи за труд, управление 
и оборудване. 

Ключови фактори На базата на натрупан опит и традиция тази бизнес 
инициатива е реализирана от семейно предприятие. 
Зоната на фермата е богата на планктонни орга-
низми, с които се хранят мидите и стридите. Паза-
рът все още не е достатъчно развит, но търсенето 
се увеличава. Проектът показва различните възмож-
ности за адаптиране на знанието и опита на рибари-
те, връзката между тях и териториите. Той насочва 
вниманието на рибарските общности и на младежите 
към състоянието на околната среда.
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Регион Бозбурун, област Мугла 
Година 2012 г. 
Сектор Програма за популяризиране на рибарската култура 

(училища, фестивали, подпомагане на потребители-
те)

Участници Средиземноморско консервационно общество, Про-
грама COMDEKS, Национална система на защитените 
морски зони, Фондация Вехби Коч

Преки бенефициенти Жените рибарки от полуостров Дача-Бозбурун 
Кратко описание на 
дейностите

Няма официални данни за участието на жени в тур-
ските риболовни стопанства, нито пък властите при-
знават по някакъв начин техния принос. Този проект, 
изпълнение в периода 2013-2014 г. , осигурява обу-
чение и материали на 70 рибарки от областта Дача- 
Бозбурун. Целта е да бъдат информирани за добрите 
практики за устойчив риболов, за валоризацията на 
ролята на жените в културата на общностите на дреб-
ните рибари и по основните въпроси, свързани с ри-
боловни дейности в Защитени морски зони.

Представена им е също ролята на рибарските 
кооперативи и тяхното значение и им е дадена 
възможност да споделят опит и навици с италианския 
женски кооператив Bio&Mare – La Pesca Rosa

Възможности за прилагане Въпреки че жените рибарки реално изпълняват 
всички функции, изисквани от професията (фазите 
преди и след улова), резултатите от изследванията 
показват, че те са пренебрегвани от официалните по-
литики. Няма данни с полова ориентация, а женският 
принос в риболовния сектор не се споменава от вла-
стите.  Проектът може да бъде прилаган навсякъде, 
където жените търсят признаване и утвърждаване на 
своята роля в сектор рибарство.

Ключови фактори Факторите за успешно изпълнение на тази практика 
са:

• наличие на критична маса от жени в сектор ри-
барство, които желаят да се занимават с тези 
дейности и да ги развиват;

• наличие на знание и експертиза в помощ на же-
ните. 

Добра практика от турция
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Известно е, че добри практики се из-
ползват широко във всички области от 
развитието на човешките и организа-
ционните ресурси, в промишлеността, 
селското стопанство, здравеопазва-
нето, опазването на околната среда и 
водите, в културно-образователната 
сфера и в услугите. Често пъти те са 
крачка към епохални научни открития, 
драстични промени в бита и познани-
ята на хората в глобален мащаб и са 
безспорен и мощен двигател на про-
греса. 

Източници на добри практики и дейст-
вия за насърчаване на обмена им в 
полза на дребномащабния риболов са:

• Пилотни проекти и инициативи, 
свързани с успешни практики или 
с иновационни приложения към 
съществуващи технологии. При 
тях наличието на мрежи на всички 
заинтересовани страни, включва-
щи и институционално представи-
телство, са в основата на  коорди-
нацията и трансфера на знания в 
целия Европейски съюз, а следо-
вателно и в Черноморския район. 
Условието за успех е адаптацията 
към спецификите на крайбрежни 
територии и териториални общ-
ности;

• Друг потенциален източник са про-
екти за внедряване на нови и мо-
дернизация на съществуващи тех-

нологии, или технологична оценка 
на вече използвани технологии в 
дребномащабния риболов. 

• Обмен на информация чрез конфе-
ренции, семинари, работни групи, 
или други срещи и споделяне на 
добри практики между различни 
риболовни зони. Целите на подоб-
ни срещи е да насърчат развитието 
на новаторски и устойчиви методи 
на риболов. Разпространението на 
докладите и резултатите онлайн е 
важно необходимо условие.

• Провеждане на специализирани 
модули за предприемачи и обик-
новени рибари, създаващи реални 
условия и предпоставки за квали-
фикация и преквалификация на 
дребномащабния риболов;

• Актуализиране на учебните про-
грами в професионалните морски 
и риболовни училища за обогатя-
ване на знанията и уменията на 
младите хора;

• Дейностите по разпространение, 
информиране и комуникация об-
хващат широк спектър от иници-
ативи на институциите на евро-
пейско, национално, регионално 
и общинско ниво, висшите учебни 
заведения, научно-изследовател-
ските центрове и лаборатории, 
професионалните организации 

9. Заключение
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на рибарите и неправителствени 
организации, свързани със секто-
ра или проявяващи интерес към 
него, медии, физически и юриди-
чески лица. Всички те  използват 
възможностите  на интернет прос-
транството като най-бърз, сигурен 
и съвременен начин на обмен на 
информация;

• Изготвяне на Наръчник на „до-
брите практики“, който да  се из-
ползва всестранно – експертно и 
от всички заинтересувани лица. 
Целта е да се изучи  несподеления 
и различен опит и да се направи 
избор на най-подходящия за при-
ложение на местно ниво. 

С помощта на международни органи-
зации, научно-изследователски инсти-
тути и неправителствения сектор са 
идентифицирани множество възмож-
ности за подобряване и разнообразя-
ване на продукцията, увеличаване на 
техническата и икономическата ефек-
тивност, осигуряване на по-високо ка-
чество, улесняване на пазарния достъп 
и умножаване на източниците на доход 
чрез въвеждане на дейности извън 
риболова за микро предприятията на 
дребните рибари. 

Представените тук практики ясно по-
казват важността на обединяването 
на усилията, включването на всички 
заинтересовани страни в процесите 
на проектиране, планиране и изпъл-
нение на инициативите и съгласуване 
на действията на различните участни-
ци за постигане на максимален ефект, 

включително от гледна точка на въз-
действие върху политиката на местно, 
национално и европейско ниво. 

Избраните категории – риболовен ту-
ризъм, екологични дейности, осигуря-
ване на добавена стойност и програми 
за развитие на сектор рибарство – от-
разяват най-широко разпространените 
практики за умножаване на възмож-
ностите за генериране на доходи в сек-
тора и разнообразяването му с нови 
дейности.  Разбира се, съществуват 
много други възможности и идеи, но 
представени тук се отличават с това, 
че са доказали своята резултатност и 
знанието и опита, изведен от тях, мо-
гат да бъдат прилагани на други места 
по света. 

Наръчникът е насочен основно към 
практиците от риболовния сектор, но 
би бил полезен и за вземащите реше-
ния, защото черпи от уроците, научени 
от реални ситуации и анализи на други 
места в Европа и по света и ги отнася 
към спецификата на ситуацията в Бъл-
гария и Румъния. 
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ПредстаВяне на Водещата орГаниЗация

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” е консултантско дружество, което успешно работи във всички 
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, социал-
но-икономическото развитие, градското планиране, местното и регионалното раз-
витие 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 лоялност, 
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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