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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 дейности за 
разнообразяване на дребномащабния 
крайбрежен риболов и добавяне на 
стойност към продукцията. Обоснова-
на е нуждата от дейности, които имат 
потенциала да осигурят допълнителни 
доходи на рибарите, изяснено е какъв 
смисъл се влага в концепцията за ди-
версификация, какви са нейните под-
ходи и какви са ползите от нея. 

Наръчникът представя четири основни 
форми на диверсификация:

•	 Пазари на производители и форми 
на продажба на собствена  продук-
ция;

•	 Колективна преработка на улова и 
допълнителни доходи от вторични 
продулти;

•	 Развитие на туризъм като алтерна-
тива за представителите на дребно-
мащабния риболов;

•	 Предоставяне от рибарите на услу-
ги, свързани с опазването на окол-
ната среда. 

Включени са примери, които илюстри-
рат успешното прилагане на всички 
тези форми на различни места в Евро-
па и предлагат интересни идеи на ри-
барските общности.
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2. нуждае ли се дребноМащабния 
 риболоВ от раЗнообраЗяВане на 
 дейностите?

Риболовната дейност е изправена пред 
сериозни ограничения, сред които са 
намаляването на природните ресурси, 
от които рибарите са зависими; иконо-
мически неблагоприятната среда; про-
мените в морското биоразнообразие, 
свързани и с промените в климата; 
непостоянното потребителско търсене 
и неочакваните изменения в законо-
дателството. Оборотите от дейността 
намаляват или се поддържат в трудни 
условия, които застрашават рибарския 
бизнес. Увеличаването на улова само 
по себе си не може да бъде ефективен 
отговор на тези ограничения. 

Най-новото развитие в европейската и 
националната политика в областта на 
рибарството е в посока намаляване на 
натиска върху морските екосистеми. 
При това положение рибарското съ-
словие не може да разчита на по-голям 
улов, а трябва да реагира чрез алтер-
нативни и иновативни стратегии за сп-
равяне с новите предизвикателства. 

Риболовните дейности имат своите со-
циални, икономически и екологични 
елементи. От гледна точка на ограни-
ченията, пред които е изправен дреб-
номащабния риболов и на развитието 
на политиката в тази област е ясно, че 
бъдещето му ще бъде ръководено от 
логиката за екологична устойчивост 
и мултифункционалност. Тъй като е 
невъзможно разходите да бъдат зна-
чително намалени, решението за ри-

боловния бизнес е разнообразяване 
на дейностите, което да увеличи обо-
ротите му. Икономическият контекст, 
който съществува в момента, изисква 
да бъдат намерени нови източници на 
приходи. 

Разнообразяването означава или да се 
търсят нови продукти, или да се уве-
личи стойността на съществуващите. В 
този процес се включват съпътстващи 
дейности (добавящи стойност дейнос-
ти, обработка на рибата, предоставяне 
на услуги, дейности извън риболова 
като щандове или ресторанти). Подхо-
дът „разнообразяване“ означава: 

•	 дребният рибар да се заеме с 
дейности, които са продължение 
на основната му производствена 
дейност и се основават на нея. 

•	 допълнителни доходи, които да 
поддържат или да създават зае-
тост в района. 

•	 популяризиране на продуктите 
на риболова, обмен на практики, 
преодоляване на изолацията.

•	 съхраняване на местното живо 
културно наследство и изгражда-
не на регионални мрежи. 

Разнообразяването на дейностите в 
дребномащабния риболов означава 

рибарите да упражняват нови, допъл-
ващи дейности едновременно с основ-

ната дейност улов на риба.
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В Европа вече има риболовни стопан-
ства, които са намерили индивидуални 
или колективни решения на предизви-
кателствата благодарение на инициа-
тиви за разнообразяване на дейността. 
Някои са избрали преки продажби на 
потребителите на пристанището или 
на рибен пазар. Други увеличават до-
ходите си, като създават колективни 
търговски марки и рекламират продук-
цията си; почистват морето от боклу-
ци; участват в научноизследователски 
програми. 

Преди всичко дейностите за разноо-
бразяване зависят от местните въз-

можности, традиционните практики и 
ограниченията на географското место-

положение.

По мнение на изследователите за сек-
тор рибарство е характерен силно из-
разен индивидуализъм, което в много 
случаи затруднява колективните дейст-
вия. Тъй като ресурсът, който ползват, 
е общ (един за всички) между рибарите 
се формира естествена конкуренция.

Разнообразяването не е решение само 
по себе си, а представлява начин за 

справяне с трудностите на икономиче-
ската и природната ситуация.

Какви са ползите от разнообразяването 
на дейностите в риболовните стопан-
ства за дребномащабен риболов?

• Разнообразяването на дейността 
осигурява нови източници на при-
ходи за рибарите, добавя стойност 
към съществуващите продукти и 
създава заетост; 

• Новите дейности правят рибарите 
по-видими за местната общност и 
за посетителите; 

• Те създават нови роли на риба-
рите в популяризирането на край-
брежните зони; 

• Подобрява се имиджа на профе-
сията и се рекламират морските 
продукти; 

• Отварят се ниши за иновации в 
сектора и нова икономическа ди-
намика в крайбрежната зона. 

Тази нова динамика трябва да бъде 
тясно обвързана с териториалната спе-
цифика и традиционната икономиче-
ска дейност на местното население. 
Установено е например, че рибарите 
са по-склонни да се включат в туристи-
чески дейности там, където е налице 
реален потенциал за туризъм. От една 
страна, техните дейности допринасят 
за разширяване на предлагането, а от 
друга те се ползват от съществуващото 
търсене. Допълването на двата иконо-
мически сектора насърчава нови взаи-
моотношения между участниците – ри-
бари и туроператори – за постигане на 
колективен местен проект.
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Диверсификацията на източниците на 
доходи в сектор рибарство е процес с 
увеличаваща се динамика през послед-
ните няколко години, движен от описа-
ните трудности, които рибарите трябва 
да преодоляват. По същество той пред-
ставлява разнообразяване на дейност-
ите и активите с цел  повишаване на 
жизнения стандарт и предполага дина-
мични промени и адаптация. 

3. концеПцията „диВерсиФикация“
 и нейните Подходи

Когато ресурсът е зависим от природ-
ните условия (което го прави високо-
рисков), икономическата логика изис-
ква доходите да не бъдат зависими от 
единствен източник и единствен актив. 
В риболовния сектор разнообразяване-
то става в две основни посоки: чрез 
дейности, произтичащи от или свърза-
ни пряко с риболова и чрез нови дей-
ности, които не са непременно свърза-
ни с него. 

Туризъм
Околна среда 

и зелена  
политика

Научно- 
изследователска  

дейност
Добавена 
стойност

Социални 
услуги
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	 A.	 Дейности,	произтичащи	от	риболова	или	
пряко	свързани	с	него

А.1 Остатъчни продукти /добавена 
стойност

Остатъчните продукти в риболовната 
индустрия зависят от видовете риба и 
от методите за улов и обработка. Тра-
диционно това са главите, костите, об-
резките, кожата и вътрешностите на 
рибата. Оползотворяването им след 
обработката се счита за важен елемент 
от преработвателната индустрия, осо-
бено в държавите от Северна Европа. 
За рибарската индустрия в Исландия, 
Норвегия, Швеция и Дания те имат 
значителна икономическа, хранителна 
и екологична стойност. Извлечената от 
тях добавена стойност за преработва-
телния бизнес има потенциала да гене-
рира печалба. 

Квотната система поставя ограничения 
върху формирането на стойност. Цени-
те на суровините се покачват, а едно-
временно с това те стават по-трудни за 
набавяне. За да се контролира експло-
атацията, квотите за риба определят 
разрешените количества за най-важни-
те видове, което от своя страна проме-
ня нагласите към оползотворяването на 
улова. Интересът към производството 
на продаваеми продукти от остатъчен 
материал, който до неотдавна или се е 
използвал за стръв, или се е изхвърлял 
расте както сред рибарите, така и сред 
обработвателите. 

Остатъчните продукти съставляват 
три-четвърти от общото тегло на уло-
ва, но най-често се използват за про-
изводство на продукти с ниска стой-
ност от рода на смлени смески, стръв 
и фураж. Интензивната изследовател-
ска работа обаче увеличава знанието 
в тази област. Науката разширява ин-
формацията за свойствата на проте-
ините и рибеното масло, а останалите 
части могат да бъдат трансформирани 
в ценни стоки, които в отделни случаи 
са дори с по-голяма стойност от месото 
на рибата. Приложения са открити и в 
други индустрии като например фар-
мацевтичната и козметичната. 
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Пазарен обем

Добавена стойност

Земеделие

Енергетика и тежка промишленост

Храна за животни

Хранителни продукти за 
хора

Диетични и  
хранителни добавки

Козметика

Медицина,  
фармацевтични  

продукти, 
биотехнологии
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А.2 Околна среда и зелена икономика

Съвременният „подход на екосисте-
мите“ към риболовните стопанства се 
различава от по-раншните, чиито фо-
кус беше устойчивия улов на определе-
ни рибни видове или управлението на 
поведението на рибарите. Той предста-
влява система, която отделя внимание 
на основните елементи на екосистема-
та и социалните и икономическите пол-
зи, които могат да бъдат извлечени от 
тях. Подходът на екосистемите следва 
насоките, определени в Конвенцията 
за биоразнообразието от 1993 година 
и е опит за съвместяване на две цели, 
които пораждат противоречия: 

• Запазването на структурата, раз-
нообразието и функциите на еко-
системите; и

• Задоволяване на нуждите на граж-
даните и на обществото от храна и 
икономически ползи.

Прилагането на подхода на екосис-
темите предполага участие на всички 
нива в процеса на планиране и изпъл-
нение, отчитане на всички елементи от 
системата на риболова, в това число 
екологични, социални, икономически 
и управленски, и външни влияния като 
промените в климата, насърчаване на 
използването на откритията на изсле-
дователите във вземането на решения 
и надграждане на съществуващите 
практики. 

Организацията по прехрана и земеде-
лие на ООН (FAO) популяризира подхо-
да като най-модерната форма на упра-
вление на риболовните стопанства, 
което включва Кодекса за отговорно 
управление на риболовните стопан-
ства. Той намира най-широко приложе-
ние в развитите страни като Норвегия, 
ЕС и Австралия. Неговото приложение 
обаче изисква включването на широк 
кръг от заинтересовани страни и добро 
определяне и разпределяне на отго-
ворностите. 

С натрупването на знание тълкуването 
на подхода  на екосистемите става все 
по-комплексно и с по-голямо внимание 
към взаимовръзките между различни-
те екосистеми.
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А.3 Туризъм, свързан с риболова 

Туризмът е най-голямата индустрия в 
сектора на услугите и икономическа-
та дейност с най-бърз растеж в света. 
Приносът му за създаване на работни 
места е значителен, но той се свързва 
и с отрицателни характеристики като 
влияния върху околната среда (загу-
ба на хабитати и замърсяване) и чес-
то пъти лоши условия на труд. В този 
смисъл туризмът има дълг към състоя-
нието и на планетата, и на обществото. 
За „устойчив“ туризъм започва да се 
говори още през последните две десе-
тилетия на миналия век, а напоследък 
вниманието се насочва все повече към 
така-наречения „отговорен“ туризъм. 

Отговорен туризъм се наричат проце-
сът и начинът на мислене и на поведе-
ние, целящи положителни резултати за 
обществото и за околната среда. Той се 
стреми да направи местата – туристиче-
ски дестинации – по-добри за живеене 
и за работа и да осигури на туристите 
по-приятни и смислени преживявания, 
като ги свързва с местните хора. Отго-
ворен туризъм е етично отношение от 
социална, икономическа и екологична 
гледна точка, което изисква поемане 
на отговорност от всички заинтересо-
вани страни. 

Имиджът на мястото е важен фактор 
в туризма – привлекателният имидж 
увеличава броя на посетителите, а не-
привлекателният, дори и да не е осно-
вателен, може да отблъсне хората да 
посещават дадени места. С постоян-
ното увеличаване на туристическото 
предлагане и умножаването на местата 
за посещение конкурентното предим-
ство се крие най-вече в уникалните 
неща, били те естествени или създа-
дени. 

Макар да е възможно едно място да 
придобие положителен образ по ес-
тествен начин, по-често за да бъдат 
привлечени посетители и инвеститори 
процесът се нуждае от подпомагане. В 
контекста на отговорния туризъм това 
означава съвместно (със заинтересо-
ваните страни) определяне на характе-
ристиките на мястото, които са значи-
ми за местните хора и могат да бъдат 
представени по подходящ начин и ре-
кламирани за привличане на туристи.  
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Пример: Морски фестивал сидмаут 

Сидмаут е малък крайбрежен град в 
Девън. Исторически риболовът от ве-
кове е значима част от живота и иконо-
миката на града. В началото на 20 век 
в общността е имало 23 лодки, но през 
2004 г. последният действащ рибар се 
пенсионира. С оттеглянето на рибарите 
източният район покрай брега запада, 
образуват се нерегламентирани сме-
тища и инфраструктурата започва да 
се руши. Основната сграда в района е 
стара тренировъчна зала, която е пла-
нирана за разрушаване. 

Проектът за възстановяване започва 
с инициатива на местните жители да 
съхранят сградата. Създадена е ар-
тистичната програма „Творчество на 
брега“, чиито първи проект е наречен 
„Една риба, две риби…“. Става дума за 
изработване на стенопис върху една от 
стените на сградата чрез техниките на 
японското изкуство „джиотаки“ (отпе-
чатъци на риби), някога използвани от 
японските рибари за записване на уло-
ва им. Изпълнението на програмата е 
ръководено от местен художник.  

Проектът е определен като добра прак-
тика, защото илюстрира силата на твор-
ческото мислене чрез прилагането на 
една нестандартна идея за съживява-
не на наследството и идентичността на 
мястото. Като резултат от него се подо-
брява образа на района, местните жи-
тели и посетителите засилват интереса 
си към рибата и рибарите и признание-
то си за техния труд и се създават нови 
връзки между доставчици и потребите-
ли на местни морски продукти.
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Б1. Туризъм без пряка връзка с 
риболова (настаняване, развлечения, 
култура, изкуство)

Много от рибарските райони/ общ-
ности имат природни и културни активи 
(море, езера, гори, пристанища и сели-
ща) и могат да предложат разнообраз-
ни дейности, които са привлекателни 
за туристите. Успешните туристически 
продукти винаги са внимателно съче-
тани „пакети“ от продукти и услуги. 
През последните години голям брой 
клиенти на туристическата индустрия 
губят интерес към тракционния пакет 
„слънце, пясък, море“ и все по-чес-
то търсят алтернативни предложения. 
Това формира нововъзникващата „ико-
номика на преживяванията“.

Инвестициите в туризъм като алтерна-
тива обаче изискват внимателен ана-
лиз на силни и слаби страни, възмож-
ности и заплахи (SWOT). Необходима е 
ясна картина на района от гледна точка 
на достъпност, инфраструктура, влия-
ние върху околната среда и наличие на 
работна ръка с необходимите умения. 

Степента на развитие на туризма в ра-
йона е определящ фактор за подхода, 
който да бъде избран. Ако разделим 
районите в три категории – със силен 
туристически сектор, с туристически 
сектор с потенциал за развитие и със 
слаб или несъществуващ туристически 
сектор – подходите на дребните рибо-
ловци ще са различни във всяка ситу-
ация.

	 Б.	 Дейности,	които	не	са	пряко	свързани 
с	риболова

Там, където туризмът е добре развит, 
рибарите и най-вече техните сдруже-
ния трябва да се погрижат развитието 
да не подминава рибарството. Стре-
межът е утвърдените туристически 
предприятия (хотели, туроператори, 
специализирани сайтове, традицион-
но посещавани туристически атракции) 
да популяризират местните риболовни 
стопанства. 

Там, където туристическият сектор 
има потенциал за развитие, рибарски-
те общности се нуждаят от популяр-
ност, която да привлича посетителите. 
Нужни са дейности за рекламиране на 
района, като риболовните дейности се 
поставят в центъра на образа, който му 
се изгражда. 

Там, където е налице слаб или несъ-
ществуващ туристически сектор, е 
нужно първо да бъдат създадени под-
ходящи условия. Това включва подо-
бряване на базовата туристическа ин-
фраструктура, туристическите услуги 
и дейности, като рибарските общности 
и техните активи участват активно в 
процеса. 
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Б2. Социални услуги

Съчетаването на дейности със социа-
лен ефект с дейности, които са източ-
ник на доходи, не е лека задача. Тук 
е мястото на иновативното мислене и 
търсенето на подходи, които имат по-
тенциал едновременно за включване 
на уязвими групи в обществото и за 
разнообразяване на възможностите и 
източниците на доходи за риболовците. 

СПАСяВАТ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ ОТ РАЗПАДАНЕ

барът на общността, Франция

През 2009 г. малкото селце Лерм в югозападна Франция (население 230 души) се 
оживява благодарение на открития Bar a Trucs, заведение за хранене и напитки, 
стопанисвано от местна неправителствена организация. В селото, което посте-
пенно е загубило всичките си магазини, жителите са принудени да опитат нещо 
нестандартно, за да възстановят обичайния местен начин на живот. 

Така стигат до идеята за Bar a Trucs, който по същество представлява предприятие 
на общността, предлагащо разнообразни услуги и дейности и изпълняващо ролята 
на нов център за общуване. С времето заведението умножава предлагането си, 
като въвежда жива музика от местни групи под формата на редовни петъчни и 
съботни концерти. В него се продават и местни селскостопански и рибни проду-
кти с произход района на 10 км около Лерм и пресен хляб. Благодарение на тази 
инициатива хората от общността се отбиват ежедневно за по кафе, да прегледат 
вестника и да си поговорят, докато си купуват продуктите за вечеря. На горния 
етаж е разположена обществена библиотека с достъп до интернет.

Кметът и общественият съвет на селото подкрепят предприятието по всички въз-
можни начини и в него участват много доброволци. Така то се превръща в жизне-
способно социално предприятие, което осигурява множество ползи за местната 
общност и започва да привлича растящ брой посетители всяка година. 

За илюстрация на постиженията из-
ползваме три вдъхновяващи примера 
за идеи и инициативи, които:
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РАЗВИВАТ УМЕНИя, КОИТО ОТВАРяТ ВъЗМОжНОСТИ

компютърно обучение за събирачи на морски черупчести, испания

Сдружението „Cofradia” в Баркуейро-Барес, Галиция, получава безвъзмездно фи-
нансиране от своята местна инициативна рибарска група за обучение по ИКТ за 
събирачи на морски черупчести, което да им даде възможност да участват по-ак-
тивно в маркетинга и продажбите на техните продукти.

Способността да сърфират в интернет и да теглят и попълват формуляри за про-
дажби и доставки се считат за изключително важни и намаляват зависимостта им 
от посредник. Освен това придобитите умения им помагат да се снабдяват с фор-
муляри за доставка, които се попълват при първа продажба.

В този случай обучението е крачка към преодоляване на дигиталното разделение, 
което поставя рибарите в неблагоприятна позиция в условията на широко разпрос-
транение и употреба на новите мобилни технологии от потребителите. 

ИМАТ ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ

социална ферма за дъгова пъстърва, холандия

Фермата за дъгова пъстърва в село Мееркерк, южна Холандия е едновременно 
развъдник и място за риболов. Вирът се зарибява с малки пъстърви (300 до 600 
гр.) и през летния сезон на него се организира риболов. Най-ентусиазираните ри-
бари са посетители на фермата и през зимата. 

През 2009 г. собственичката на фермата Розита ван Стеенис започва да предлага 
дневна грижа за младежи с физически и ментални увреждания. В момента ней-
ни послушници са четирима младежи с аутизъм. Дейностите се състоят основно 
от работа: почистване, помощ за освобождаването на малките риби, хранене на 
рибата, подготовка на въдиците и стръвта, отговори на въпросите на клиенти-
те-рибари. Те участват и в опушването на пъстървата и работят в зеленчуковата 
градина и в закусвалнята, а понякога участват и в риболова. 

Госпожа ван Стеенис е убедена, че работата в риболовната ферма им помага да се 
учат и да развиват социалните си умения и дава принос за личностното им разви-
тие.
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Морските крайбрежни риболовци чес-
то прибягват до продажба на част от 
пресния си улов за осигуряване на 
допълнителни доходи. Това е типично 
индивидуална инициатива, а не колек-
тивен подход. С оглед на тенденцията 
за разработване на късите вериги, тази 
дейност добива все по-голяма популяр-
ност. Преките продажби включват про-

За рибарите За местната общност

По-висока цена на продукцията – про-
дава се на по-благоприятна цена и за 
двете страни в сделката

Популяризиране на мястото чрез него-
вите продукти и дейности

Развитие на нови пазари, нови източ-
ници на доход

Представяне на по-слабо известните и 
на сезонните видове

Представяне на професията и нейните 
знания Създаване на заетост (на продавачите)

Поддържа традициите живи Поддържа видимостта на рибарите

Създава връзки с клиентите, комуни-
кация и получаване на непосредствена 
информация за нужди, очаквания и 
ограничения

Гарантира качество и проследимост

Създава местна динамика – атракция 
за туристите

4. ФорМи на диВерсиФикация:  
 ПаЗари на ПроиЗВодители За Продажба 
 на собстВена Продукция

дажба на мястото на престой (на или 
близо до лодката), което е най-честия 
случай, както и в магазини на произ-
водители, пазари на производители и 
дистанционни продажби (чрез достав-
ки). За избор на най-подходящият на-
чин е необходимо да се направи ана-
лиз от типа цена-полза. 

какви са ползите от директните продажби за рибарите и  
за цялата местна общност?
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Преките продажби могат да се правят 
от време на време – например в раз-
гара на туристическия сезон – или пък 
като постоянна дейност. Необходима-
та инвестиция (най-вече мястото на 
продажба) има вариации. Добре е при 
планирането й да се пресметнат оч-
акванията за допълнителни приходи. 
Обикновено финансовата инвестиция 
не е голяма, но инвестицията на време 
не бива да се подценява. Продажбата 
на собствена продукция изисква вре-
ме, включително за подготовка (съхра-
нение, подготовка на мястото на про-
дажба, опаковане на покупките и т.н.), 
както и почистване след продажбата. 
Други допълнителни задачи са счето-
водната работа и грижата за непрода-
дената продукция. 

Броят на потенциалните купувачи (и 
съответно обема на продажбите) може 
да бъде определен, като се изчисли 
радиуса, в който хората биха пътували, 
за да се снабдят с прясно уловена риба 
според местните обичаи и навици. 

Обичайно някои видове риба (кои-
то изискват по-продължително време 
за приготвяне или са по-непознати на 
клиентите) са по-трудни за директна 
продажба. Клиентите могат да бъдат 
насърчени или като им се помогне с 
подготовката (да кажем филетиране, 
но трябва да имаме предвид разпоред-
бите за безопасност на храните), или 
като им се предостави информация 
или дори рецепти. Местните жители 
естествено са по-запознати с местните 
видове от туристите и съответно тех-
никите за продажба трябва да бъдат 
адаптирани към едните и другите. 

Относно продажбата:

• Не подценявайте времето, необхо-
димо за подготовка, почистване, 
транспорт и т.н. преди и след нея;

• Подгответе се какво ще правите с 
непродадената продукция;

• Поддържайте добросъседски от-
ношения и избягвайте конфликти.

По време на продажбата:

• Възползвайте се максимално от 
взаимодействието с клиента, за 
да му задавате въпроси. Те ще ви 
ориентират за търсенето и за нуж-
дите и предпочитанията на вашите 
клиенти.
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Кратка верига

Форма на директна продажба е та-
ка-наречената „кратка верига“ чрез до-
говаряне между рибарите и клиентите 
или чрез схема за дистрибуция (която 
може да включва обработка) или няка-
къв вид посредник. Важното е рибарят 
винаги да стои в центъра, а не да бъде 
изместван. Така се гарантира по-добра 
цена и по-високо качество, а това е от 
полза и за двете страни. 

Възможните варианти на къса верига 
са:

• Рибарят да си разработи собстве-
на схема;

• Кооператив от рибари да си разра-
боти обща схема;

• Наличие на посредник (например 
асоциация), който свързва рибари-
те с клиентите и се грижи за ло-
гистиката;

• Там, където е необходима подго-
товка на продукта, да се наеме чо-
век, който да го обработва.

Дигитален пазар

Дигиталният пазар се състои от сред-
ства и канали за комуникация, използ-
ващи нови технологии, с помощта на 
които продуктите могат да бъдат по-
пуляризирани и продавани. Широко 
разпространеният достъп до интернет 
и опростяването на технологиите и 
устройствата отварят множество нови 
пазарни възможности за местните про-
изводители; освен това те непрекъсна-
то се умножават. Преди да преминем 
„онлайн“ обаче, трябва да проучим 
различните варианти и техните изиск-
вания. 

Примери

Социални медии: тези платформи поз-
воляват висока степен на интерактив-
ност и зависят основно от съдържание-
то, генерирано от самите потребители. 

Drecklyfish 

Проект по ос 4 във Великобритания 

Когато доходността им спада, рибари-
те от Корн започват да обмислят как да 
използват социални медии за популя-
ризиране на качеството на своите про-
дукти и за постигане на по-добра цена. 
Те разработват търг в Туитър и не прос-
то получават по-добра цена, но и дос-
татъчна печалба, за да могат да правят 
безплатни доставки. Подобен резултат 
обаче може да бъде постигнат с прави-
ла оценка на баланса между размера 
на пазара, който искаме да достигнем 
и количествата, които можем да пред-
ложим. 

http: //www.drecklyfish.co.uk
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Мобилни приложения

Local Catch е маркетингова платформа, 
осигуряваща на клиентите в южна Ан-
глия информация за източника, вида и 
наличността на местни морски проду-
кти. Онлайн платформата обединява 
компютърни и мобилни приложения и 
чрез нея рибарите и местните търговци 
на морски дарове рекламират улова си. 
Направена е база данни с участващите 
рибари и интерактивна карта, както и 
мобилно приложение. Платформата 
осигурява също и подкрепа на риба-
рите за рекламиране на продуктите и 
е свързана със сайтове на социалните 
мрежи. 

http: //www.localcatch.co.uk/

Европейският съюз е най-големият па-
зар на морски продукти в света. Едно-
временно с това се засилва интереса 
на европейските потребители към мор-
ските храни с високо качество, които 
могат да бъдат проследени до произ-
водителя. Тази тенденция е отразена в 
увеличаващия се брой на продуктите, 
регистрирани като защитени географ-
ски означения (PGI) или защитени наи-
менования за произход (PDO) по силата 
на Регламент на ЕК No. 510/2006.

В действителност предлагането на 
продукти с високо качество вече не е 
средство за диференциране на паза-
ра, а основно очакване на клиентите. 
Отличаването, особено в контекста на 
преките продажби и кратката верига, 
все повече е в начина, по който произ-
водителят/продавачът управлява – не 
просто да сложи риба в кошницата на 
купувача, но и да му предложи пози-
тивна история. Капитализирането на 
потенциала на преживяването в дей-
ността на рибаря означава създаване 
на нови начини да бъде отличен проду-
кта, като стъпките „достъп“, „покупка“ 
и „употреба“ на клиента се трансфор-
мират в източник на личностно обога-
тяване. 

Морските храни са „хиперпродукт“, 
притежаващ ценни разнообразни изме-
рения. Прилагането на „икономика на 
преживяването“ към местните рибо-
ловни стопанства означава създаване 
на стойност от многобройните аспекти 
на продуктите: техния произход, тех-
ния живот, опитът и преживяването на 
техните производители и скритите им 
качества. Това означава не просто кон-
сумация, а остойностяване на различ-
ни нематериални измерения на проду-
ктите. 
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Местни етикети и марки

Марката или етикета обозначават спе-
цифичните характеристики на про-
дукта. Те подпомагат потребителя да 
направи избор, като изтъкват опре-
делени негови аспекти. Основната им 
добавена стойност е, че позволяват 
предаване на определена информация 
чрез веригата на стойността до край-
ния потребител. Етикетите за местен 
произход, регионалното брандиране, 
еко етикетите, системите за качество, 
свързващи различни сектори на ико-
номиката са все възможности за мест-
ните производители да изграждат об-
раз на продуктите си и да подобряват 
тяхната популярност и ангажимента на 
клиентите. 

За рибарите За местната общност

Подобрява имиджа на продукта за по-
требителя и позволява премиум цена

Изгражда връзка между продукта и по-
требителя

Отличава продукта от „тълпата“ (раз-
вива нишов пазар)

Осигурява проследяемост и доверие в 
местните продукти

Действа като инструмент за популяри-
зиране Подобрява секторната организация

Създава идентичност на продукта Подобрява имиджа на местните произ-
водители и сектора като цяло

Популяризира качеството, автентич-
ността и екологичността на продуктите 

Популяризиране на територията чрез 
отличителни продукти

Изгражда лоялност у потребителите Отваря нови пазарни възможности и 
поддържа съществуващите
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Развиването на марка или етикет тряб-
ва да бъде част от последователна мар-
кетингова стратегия. Те са отражение 
на стратегическите избори, направени 
по отношение на цената, позиционира-
нето на продукта, каналите за дистри-
буция, промоционалните дейности.

Създаването на марка от самото нача-
ло изисква сериозен времеви и финан-
сов ресурс. Освен това брандирането 
на прясна риба е близко до невъзмож-
ното, тъй като една прясна риба не се 
различава особено от друга прясна 
риба. Добра възможност е да се въз-
ползваме от съществуващите схеми, 
при която обаче трябва да се съобра-
зим с утвърдените правила и условия. 

Традиционното пазарно поведение е 
„продаваме онова, с което разполага-
ме“ и много от дейностите в рибарство-
то са в капана на това явление поради 
зависимостта си от преработващите 
фабрики. Модерният пазарен подход 
обаче е да се произвежда онова, кое-
то се продава и той е много успешен 
за дребномащабното производство. С 
други думи, дребните производители 
могат да бъдат успешни, ако открият 
къде е техния пазар, ако разберат този 
пазар и знаят как да го развиват. 

Повечето маркетингови функции във 
веригата на доставките са логистични 
и включват: разработване на комуни-
кация на продукта; откриване на по-
тенциалните купувачи и комуникация с 
тях; оценка на нуждите на купувачите 
и условията на търговията; физическа 
дистрибуция на продукцията; финан-
сиране, ако е необходимо. 

Поемането на част от тези логистич-
ни функции или на всички тях води до 
спестяване на разходи и възможности 
за генериране на допълнителни дохо-
ди за дребния рибарски и аквакулту-
рен бизнес. Обработката на продукти-
те може да бъде възложена навън, за 
да се осигури добавена стойност при 
предлагането им на пазара. 

Дребномащабните производители са в 
по-добра позиция от големите при ди-
ректната продажба на потребителите и 
могат да си създадат собствена ниша 
на пазара. Това им позволява по-голям 
контрол върху цените на продуктите и 
означава, че могат да задържат значи-
телна част от прихода. Това се дължи 
на сравнително малкия обем на про-
дукцията и по-добро индивидуално об-
служване. Обслужването е много ва-
жен инструмент на маркетинга. 

Маркетингът на рибата и аквакултурата 
не е по-различен от традиционния мар-
кетинг на всякакви други видове стоки 
и се свежда до четирите базови ком-
понента:  продукт, цена, дистрибуция 
и промоция. Потребителите имат раз-
лични нужди, поради което трябва да 
се използва различен маркетинг микс 
за достигане на различните групи кли-
енти на целевия пазар. 

Изработването на маркетингова стра-
тегия за рибни и аквакултурни проду-
кти започва с маркетингово проучване, 
част от маркетинговия план. Трябва да 
гледаме на продуктите си като на кон-
куриращи се на общия пазар на морски 
храни. Това означава да отделим време 
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за комуникация с потенциалните кли-
енти на нашия пазар. Маркетинговото 
проучване е процес, а не еднократен 
акт. 

Изработването на маркетингов план за-
почва с определяне на основния про-
дукт, който ще предлагаме на пазара и 
ключовите физически характеристики, 
които се ценят от потребителя. Важно е 
да добавим към тях и такива нематери-
ални определения като производствен 
метод (от рода на фермерски, хране-
ни естествено). Като дребномащабен 
производител вашият целеви пазар е 
местната общност, потребителите от 
региона и по-далечни дестинации, ако 
имате възможност за транспортни раз-
ходи. Пазарната сегментация обхваща 
всички потенциални клиенти, основни 
и периферни. 

Вашият продукт единствен ли е на съ-
ответния пазар, или вече има няколко 
подобни? Дори да се радваме на ня-
каква форма на монопол, важно е да 
имаме много добра информация за 
конкретните рибни пазари и марке-
тинговите стратегии на нашите конку-
ренти. Едно от нещата, които трябва 
да знаем, е какво се предлага или би 
могло потенциално да се предлага на 
пазара. Да помислим дали нашият про-
дукт би бил добър заместител на на-
личните продукти, или ще ги допълва. 

Характерно за директния маркетинг 
е, че поемаме повечето маркетингови 
функции и свързаните с тях рискове и 
ползи. Тук ключът е привличане и за-
пазване на клиентите, което изисква 

инвестиция на време. Благоприятен 
фактор е растящият брой на хората, 
които искат да знаят къде и как са про-
изведени хранителните продукти, кои-
то потребяват. С правилен продукт и 
гарантирано качество директният мар-
кетинг привлича редовни покупки и се 
радва на безплатна реклама от уста на 
уста. 

Формирането на маркетинг коопера-
тив може да е от полза в директния 
маркетинг, защото дава възможност 
да се постигне обем за посрещане на 
нужните доставки или за сключване на 
договори за доставки.  Това е особено 
приложимо за директни продажби на 
ресторанти и магазини за търговия на 
дребно, които се нуждаят от редовно 
зареждане, постоянен обем на достав-
ките, удобство и надеждност. Коопе-
ративът координира доставките, за да 
гарантира тяхната срочност и непре-
късваемост. За индивидуалните рибо-
ловци е трудно да задоволят нуждите 
на такива пазари, но като група и обе-
динени това е постижимо. 

Пазарът на морски храни е силно кон-
курентен. Привличането и задържа-
нето на клиенти изисква отлично об-
служване и правилното отношение към 
собствените продукти. Златното прави-
ло е честно отношение, надеждност, 
уважение към клиента и да му пока-
жем, че го ценим. 
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Ето какво казват за директните продаж-
би рибари с опит от Западна Европа:

„Успехът на организираните събития 
за продажба на скариди се дължи не 
само на предпочитанията на клиен-
тите към пресни продукти, но и на 
преживяването, което те им осигуря-
ват – мини фестивалите, музиката, 
специалните ястия.“ 

„Качеството само по себе си не е 
достатъчно да се поддържа конку-
рентно предимство. В много голяма 
степен успехът се осигурява от об-
служването. Някои дребни риболовци 
поддържат комуникация с клиенти-
те си, като им изпращат съобщения 
по електронната поща за наличие на 
пресни продукти.“ 

„Лоялността на клиента може да 
бъде спечелена с „малки екстри“. 
Рецептите например са средство за 
привличане на нови клиенти, както и 
личните контакти.“  

Хранителните продукти са стока, коя-
то трябва да бъде изпробвана, за да се 
оцени истинското й качество и затова 
репутацията е от определящо значе-
ние. Добре е да познаваме репутаци-
ята, която нашите продукти и услуги 
имат сред клиентите. Когато плани-
раме дългосрочната си маркетингова 
стратегия, е добре да определим с 
какво искаме да бъдем известни. Тук 
не става дума за лого, мото или бран-
диране. Става дума за силните ни 
страни в сравнение с конкуренция-
та. Става дума за това как се чувства 
клиентът след като е консумирал про-
дукта ни. Лоялността, която е резул-
тат на преживяване, намалява рязко 
вероятността клиентът ни да търси  
други доставчици. 

Какво трябва да имаме предвид

Директните продажби на клиенти са 
добро начало, когато количеството на 
улова е малко или когато той е неси-
гурен. Продажбите от лодка са добър 
вариант, ако кея/пристана не е много 
отдалечен. Един от вариантите е да 
се установи практиката на продажба 
в определени дни (например събота  
сутрин). 

Широко използвани места за продаж-
ба са фермерските пазари. Струва си 
също да си уговорим делова среща с 
мениджъра на всеки ресторант и мага-
зин за хранителни стоки в радиус от 50 
километра. Ресторантите традиционно 
предлагат „улов на деня“ и са потен-
циален постоянен клиент. Правилната 
стратегия по отношение на клиентите – 
заведения е да ги „образоваме“ за ри-
бата или морските храни, които пред-
лагаме. Сигурно ви се е случвало да 
попитате сервитьора за подробности за 
пресните продукти, които се предлагат 
и той да няма представа. Подходящо-
то осведомяване на ръководния състав 
и дори някаква форма на писмена ин-
формация може да се окаже ключ към 
устойчивия успех. Магазините за био 
продукти също са добър вариант. 

Центровете за първа продажба (по-по-
пулярни като рибни борси) имат пра-
вилник, определящ условията и реда 
за участие, местата и времето за про-
дажби и товаро-разтоварни работи, 
реда за осъществяване на търговия и 
за съставяне на документи и видове-
те такси за услугите на организатора. 
Съгласно българското законодателство 
като продавач може да се регистрира 
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призната организация на производи-
тели, която осъществява първата про-
дажба от името на своите членове.

Обновените пристанища (например в 
Черноморец) увеличиха капацитета 
за домуване на рибарските лодки при 
подобрени условия за безопасност, 
швартоване и техническо обслужване, 
разтоварване на улова, осигуряване 
производство на лед, възможности за 
съхранение, окачествяване и контрол 
на качеството, места за търгове за 
първа продажба, подходящи санитар-
ни зони и организиране на транспорт. 

В България има регистрирани почти 1 
400 центъра за първа продажба на риба 
и регистрирани купувачи. Съгласно На-
ционалната стратегия за сектор Рибар-
ство на Румъния, към 2013 г. същест-
вуват 31 центъра за първа продажба, 
разположени в района на река Дунав.

Преди да се излезе на пазара за ди-
ректна продажба, трябва непременно 
да се направи пазарен анализ. Целта 
на пазарния анализ е да оцени пазарна-
та среда, в която продуктите ще бъдат 
предложени за продажба. Той трябва 
да бъде направен на ранен етап, за да 
може продуктите да бъдат адаптирани 
към реалните пазарни нужди. Анали-
зът стои в основата на маркетинговата 
стратегия и бизнес плана. 

Пазарният анализ трябва да съдържа 
информация за:

• Състояние на търсенето от коли-
чествена и качествена гледна точ-
ка, т.е. какви количества може да 
очакваме да продадем и кога, и 
какви са пазарните сегменти (раз-
личните видове клиенти с различ-
ни вкусове/нужди); какви проду-
кти се търсят за какви сегменти?

• Каналите за дистрибуция, които 
могат да се използват за достига-
не до целевите потребители;

• Потенциалната продажна цена;

• Състоянието на конкуренцията.
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Преценката на потенциалното търсене 
(в количествено и качествено изме-
рение) на даден продукт е трудно, но 
е важно да имаме някаква представа 
как той ще бъде приет и следователно 
какви са шансовете му за успех. Има 
различни начини за преценка на тър-
сенето, като някои изискват по-голям 
ресурс. Най-често използваните са:

• Фокус групи, които събират огра-
ничен брой потенциални клиенти 
за обсъждане на продукт. Много е 
важно да се подберат правилните 
хора, да се подготвят правилните 
въпроси и да се приложат правил-
ните техники за модериране на 
дискусията.

• Проучвания на навиците и предпо-
читанията на хората, които се екс-
траполират за оценка на пазарния 
потенциал. Точността на проучва-
нето се увеличава при по-голяма 
извадка, но също така и цената му.

МИРГ са инструмент в ръцете на мест-
ните общности, с чиято помощ да 
структурират дейностите си на мест-
но ниво и да вземат решения за бъде-
щето на своето населено място. Те са 
такива, каквито местната общност ги 
направи. МИРГ могат да окажат голяма 
помощ за по-добро пазарно предлагане 
на местния улов.  Той може да се на-
меси във всяка една точка по веригата 
на предлагането, но без да отклонява 
вниманието си от стратегията си за 
местно развитие, която представлява 
мандата, с който изпълнява дейност-
ите си. Тъй като е съставен то разно-
образни заинтересовани страни, МИРГ 
може да акумулира широк кръг експер-
тиза на местно ниво. Обикновено това 
са местни рибари или предприемачи, 
които притежават бизнес експертиза, 
изследователски центрове, които при-
тежават знания или могат да помогнат 
с изследователска дейност, туристи-
чески съвети, които могат да осигурят 
консултации по отношение на туристи-
ческата индустрия, както и дейности 
за промоция и комуникация, неправи-
телствени организации със социална 
или екологична дейности. 
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5. ФорМи на диВерсиФикация:  
 колектиВна Преработка на улоВа 
 и доПълнителни доходи от Вторични 
 Продукти

Увеличаването на стойността на рибните продукти създава нов 
сектор на услуга. То е обвързано с концепцията за веригата на 
стойността, която на практика свързва всички стъпки в производ-
ството, обработката и дистрибуцията, и позволява извеждането 
на връзки помежду им. Веригата на стойността описва всички 
дейности, необходими за да премине един продукт през различ-
ните производствени фази (комбинация от физическа трансфор-
мация и приноса на различни видове услуги на производителя) 
и доставката до потребителите. Опитът показва, че контролът на 
разходите е от определящо значение: те трябва да се познават на 
всяко ниво и да се работи постоянно за намаляването им без да 
се застрашават качеството и безопасността.

Най-важният фактор е, че всички решения, взети на дадена стъп-
ка от процеса, имат последствия за следващите стъпки и могат 
да се окажат необратими. Например ако след улова умъртвяваме 
рибата, няма как да я продадем за жива.  

Веригата на стойността се състои от основни дейности като съз-
даване и предлагане на продукт (да кажем производство на риб-
ни филета); подкрепящи дейности, които не са пряко свързани с 
производството, но увеличават ефективността (като изследова-
телска и развойна дейност). 
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Защо да добавяме стойност към 
продуктите?

Защото:

• Увеличаваме печалбата;

• Стабилизираме пазарните условия 
с цена за потребителски продукт;

• Създаваме работни места;

• Диверсифицираме продуктите и 
пазарите;

• Прехвърля икономически ползи 
към производителя;

• Получаваме максимална обща 
стойност.

Важно е да разбираме, че общата сума 
на веригата на стойността трябва да 
бъде по-голяма от сбора от отделните 
дейности, тоест трябва да създава пе-
чалба.

Веригата може да бъде описана по 
следния начин: рибарят осигурява 
улов с лодката и го закарва на приста-
нището, където се прави някаква пър-
вична обработка (например сортиране 
и охлаждане/замразяване) – рибата се 
транспортира за вторична обработка 
(например филиране и замразяване) – 
продуктът се доставя на търговец на 
едро, който осъществява дистрибуция 
към търговците на дребно – продуктът 
достига до потребителя. 

Какво става, ако погледнем веригата 
в обратен ред? Вместо да започнем от 
суровия продукт и да завършим при 
потребителя, нека да започнем от по-
требителя. 

Да се запитаме първо какво иска кли-
ента, как го иска и на каква цена. В 
крайна сметка, ако създадем грешния 
продукт за грешния пазар, няма да има-
ме бизнес! Няма значение дали произ-
веждаме най-добрия продукт на света, 
ако никой не иска да го купи. Поради 
тази причина всеки бизнес план започ-
ва с клиента и с пазарно проучване. 
Разполагаме с риба, ценна суровина, 
но има ли пазар за нея? В каква форма 
клиентът желае да получи продукта? 
Въпросите, които задаваме на различ-
ните стъпки от веригата на стойността, 
ни помагат да насочим процеса на па-
зарно и бизнес планиране. 

Не бива да забравяме, че продавачите 
и купувачите остават свързани по цяла-
та верига на стойността. И все пак, из-
искванията на купувачите често изпра-
щат объркващи послания. Продавачите 
са под постоянен натиск да намаля-
ват цените и да ускоряват доставките. 
Натискът на търговците на дребно и 
„марковите“ компании със собствени 
практики на изкупуване създават за-
труднения. 

Конкуренцията на крайните пазари е 
интензивна, особено за трудоемките 
продукти и търговците предпочитат да 
прехвърлят товара надолу по веригата 
на доставките. 
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нал етап. Така ще внесем повече ста-
билност и предвидимост в бизнеса си. 

Някои от предизвикателствата пред 
рибарските предприятия са:

• Различното местоположение на 
ресурсите и пазарите;

• Разнообразните суровини изис-
кват преработка и включване в 
специализирани вериги на стой-
ността, удовлетворяващи различ-
ни пазарни нужди;

• Нивото на качество и възможност-
ите за добавяне на стойност зави-
сят от предходни дейности;

• Вертикални комуникационни мре-
жи и управление на веригата;

• Потребителите са тези, които в 
крайна сметка определят стой-
ността. 

Някои от тези ограничения имат 
подходящи решения

Високите разходи за транзакциите 
и неохотата на купувачите да 
взаимодействат с множество 
продавачи може да се реши с 
хоризонтална организация: купувачите 
взаимодействат с една колективна 
организация, тоест кооператив. 

Кооперативите имат допълнителната 
полза да правят доставки на едро за 
своите членове на намалена цена и 
така намаляват производствените  
разходи.

как потребителите гледат на 
стойността?

Не бива да забравяме, че:

• Цената е ключов фактор, но пове-
чето потребители не купуват само 
на това основание;

• Качеството се преценява при оп-
ределянето на стойността;

• Стойността = качество/ цена

• Цената включва направените раз-
ходи (удобство, разположение и 
т.н.);

• Качеството има много аспекти и 
варианти.

Ако разгледаме вариациите на цени-
те на различните етапи от веригата на 
стойността забелязваме, че най-силни-
те са вариациите в началото на вери-
гата на нивото на рибаря, а не в края 
на нивото на клиента. В супермарке-
та цената на консервираната риба тон 
например е приблизително еднаква, а 
от време на време се предлагат про-
моционални цени. Като цяло, цените 
в супермаркетите са сравнително ста-
билни. 

Цените на замразената риба от дру-
га страна може да варират, понякога 
в по-голям диапазон и това е ключо-
ва характеристика на потребителския 
продукт, тъй като е производна на си-
лите на пазарно предлагане и търсе-
не. Фактът, че цените са по-стабилни в 
края на веригата, трябва да ни покаже, 
че е добре да участваме до по-напред-
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Допълнителни трудности са:

• Избор между общи и специализи-
рани пазари;

• Задържане и разширяване на па-
зарния достъп;

• Спечелване и задържане на пози-
ция в доходни вериги на стойност-
та;

• Проникване, задържане, разширя-
ване на по-добри пазари;

• Увеличаване на производителнос-
тта и конкурентоспособността;

• Увеличаване на добавената стой-
ност;

• Ефективно справяне с възникващи 
стандарти.

Намаляването на загубата на стойност по веригата изисква проблемите да бъ-
дат предвиждани и намалявани до минимум, както и планиране за увеличава-
не на стойността. 

Ето някои от възможните стратегии:

Постоянен продукт, без вариации;

 Подобряване на качеството на продуктите;

  Оптимизиране на използването на оборудване и вложен ресурс;

   Увеличена продуктивност на персонала;

    Намаляване на вредите и кражбите. 
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И тъй, къде отиват парите? Ако погле-
днем утвърдените индустрии, работе-
щи в модерна конкурентна среда (да 
кажем Исландия), където те оперират 
по-голямата част от веригата на стой-
ността, получаваме твърде различна 
картина на ситуацията. 

исландия

Търговците на дребно влагат около 33% 
от добавената стойност на продукта – в 
това число всичко, необходимо за дос-
тавяне на продукта на клиента от глед-
на точка на инфраструктура и услуги. 

Следващото ниво е търговията на едро 
и/или вторичната обработка. Продукти-
те, внесени от Исландия като замразе-
ни филета, след това се обработват 
допълнително като панирани филета. 
Това ниво осигурява търговска мрежа и 
дистрибуция на продукта до търговия-
та на дребно. Нивото за разпростране-
ние на едро държи около 19% от общата 
добавена стойност във веригата. 

Третото ниво е обработка, която се 
прави в Исландия под формата на на-
рязване на цялата риба на филета, 
изчистване, отстраняване на кожата и 
замразяване на филетата. Тази обра-
ботка допринася около 29% от общата 
добавена стойност във веригата.

Силата на кооперирането

В Чиленто, Италия през 1996 г. риба-
рите от Камерота създават кооператив 
за риболовен туризъм (Consorzio Mare 
Cilento) с 13 члена, за да управляват 
по-добре туристическите си дейности. 
Десет от членовете са рибари, всеки 
със собствена лодка. Кооперативът се 
снабдява с три нови лодки с капацитет 
от 112 души на борда с приходи от тър-
говия, за да отговори на увеличеното 
търсене на туристически обиколки с 
лодка. Едно неотдавнашно проучване 
в Сардиния, Италия разкрива, че на 
острова има 84 предприятия с разре-
шения за риболовен туризъм и 9 с раз-
решение за туризъм в рибарско село, а 
кооперативът е най-разпространената 
юридическа форма и за двата вида. 

Между двете форми съществуват ин-
тересни различия в структурните ха-
рактеристики. В риболовния туризъм 
например повечето заети са мъже 
над 40 години, докато в предлагането 
на настаняване в рибарска къща мно-
зинството от заетите са млади (под 40 
години) и около половината са жени. 
Установено е също, че занимаващите 
се с риболовен туризъм имат нужда от 
обучения по чужди езици, маркетинг и 
информатика, докато управлението на 
рибарска къща за настаняване изисква 
обучение по биология, традиционна 
култура и готварство.

Отново в Италия откриваме един впе-
чатляващ женски кооператив, който 
заслужава вниманието ни. жените в 
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Био е Маре са на възраст между 21 и 50 
години и са от Италия, Бразилия, Ко-
люмбия, Полша и България. По думите 
на създателката му, Радослава Петро-
ва, международният елемент обогатя-
ва кооператива и ги обединява, вместо 
да ги разделя, защото всяка от жените 
слага нещо различно на масата – нови 
рецепти, нови идеи. В центъра на това 
иновативно сдружение стои преоткри-
ването на традицията. 

Био е Маре е създаден през 2011 г. в 
Марина ди Карара (Тоскана). Това е 
първият женски рибарски кооператив 
в Италия и от създаването си до сега 
се развива непрекъснато. Освен това 
е единственият кооператив в Евро-
па, който преобразува непродадената 
риба направо от лодката в пасти, со-
сове, разнообразни консерви и мно-
го други вкусни неща. Всички допъл-
нителни съставки са със сертификат 
за органичен продукт и преди всичко 
здравословни.

Идеята за създаването на този коопе-
ратив дошла от огромните количества 
прясна риба, която се изхвърляла. Ра-
дослава вижда възможност в областта 
на обработката на рибата, която тя на-
ричана „паралелна дейност“, включ-
ваща чистене, приготвяне, опаковане, 
представяне и продажба. Постепенно 
групата жени започва да предлага ре-
цепти и продукти с риба, които или са 
били пренебрегвани, или са считани 
за нискокачествени. Те осъзнават, че с 
правилни техники на приготвяне и със-
тавки тези рибни видове също могат да 
носят печалба. „В Италия скумрията се 
счита за нискокачествена риба, но ако 
знаеш как да я приготвиш, може да се 
превърне в деликатес.“
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Продуктите на кооператива Био е Маре 
се продават в местни био магазини, 
в ресторанти и на пазари. Освен това 
G.A.S, италианската група за солидар-
ни покупки, свързва кооператива с 
по-широка мрежа и му осигурява въз-
можности за разширяване на контакти-
те. Съветът му към новите на пазара е 
да използват технологиите в своя пол-
за: „ние започнахме с търсене на въз-
можности по интернет“.

За кооператива Био е Маре един от 
основните приоритети е устойчивият 
риболов. „Трябва да мислим за бъде-
щите поколения и да съхраним този 
ценен ресурс и неговите невероятни 
хранителни свойства“, казват жените. 
Самите те използват мрежи с широки 
отвори, за да могат малките рибки, 
които тепърва ще се размножават, да 
се освободят. Също така съблюдават 
естествения биологичен ритъм на ри-
бата, за да не допускат улов в размно-
жителен период. Това се постига с из-
ползването на специално оборудване 
за различните видове. 

Всички отпадъци, събрани от морето, 
се изкарват на брега и се рециклират 
или се предават на съответните компа-
нии за обработка на боклука. жените 
от Био е Маре вярват, че тяхна мисия 
е да напомнят на мъжете рибари кол-
ко важно е да ловят устойчиво. Според 
тях жените са двигателя на рибната ин-
дустрия, защото са „ориентирани към 
детайлите, отговорни и целеустреме-
ни и винаги вършат работата докрай.“ 

Повечето от тях са заети в обработва-
щите дейности, но гордо обясняват, че 
притежават лодка и излизат редовно в 
морето. 

Един от основните проблеми на коопе-
ратива е достъпът до кредити, защото 
мечтата на жените е да отворят ресто-
рант с продукти на Био е Маре. „Иска-
ме да включим повече хора с различни 
умения и да стимулираме конкурен-
цията, която от своя страна увеличава 
качеството. Работата в Био е Маре е 
трудна, но усещането за резултат и по-
ложителните оценки на нашите клиен-
ти, както и приноса ни за управлението 
на отпадъците ни създават усещането, 
че си струва.“ Типичният им работен 
ден започва от предния ден, но се за-
читат правата на работещите и работ-
ният ден никога не продължава повече 
от 8 часа. 
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Туризмът е разрастващ се отрасъл на икономиката и притежа-
ва голям потенциал за развитие в съчетание с рибарството. 
Този потенциал произтича от „икономиката на преживяване-
то“ и новите възможности, които туристите търсят. 

Рибарството (и съпътстващите го рибни продукти, ресторан-
ти, риболовен въдичарски туризъм) разполага с два мощни 
ресурса на икономиката на преживяването: наследството на 
традицията и спецификата на конкретен регион. 

6. ФорМи на диВерсиФикация:  
 раЗВитие на туриЗъМ като алтернатиВа 
 За ПредстаВителите на дребноМащабния  
 риболоВ
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Наследството и традицията като актив 
за развитие на туризъм

Традициите са винаги местни и об-
вързани с конкретно място. Особено в 
глобализирания свят те се превръщат 
във все по-ценен актив за привличане 
на посетители. Водени от желанието 
за нови преживявания, туристите се 
стремят към откриване на непознати 
неща и усещания, които най-често са 
свързани със своеобразните практи-
ки, ритуали и възприемане на света на 
местните общности, или така нарече-
ните традиции. Рибарството е занима-
ние, свързано с множество дълголетни 
традиции. 

Рибарството се е практикувало по по-
вечето земи (включително по брегове-
те на Черно море) откакто те са насе-
лени с хора. Риболовът и приготвянето 
на рибата са важна част от начина на 
живот по крайбрежието и формират 
част от идентичността на неговите жи-
тели. Рибата и рибарите присъстват 
в литературата, визуалните изкуства, 
музиката, фолклора. С тях е свързана 
цяла митология от вярвания, суеверия, 
ритуали и навици. 

Някои от риболовните методи, които се 
използват по черноморското крайбре-
жие, са познати от векове и се практи-
куват до днес, но с модерни средства. 
Заедно с лодките, котвите и мрежи-
те, те формират богатата материална 
култура на рибарите, която винаги е 
привличала интерес и често участва в 

местни празници и церемонии, а също 
и в символиката на крайбрежните ра-
йони. 

Проучванията на етнолозите, свързани 
с начина на хранене на българите през 
XIX и началото на XX век ни казват, че 
консумацията на риба по българските 
земи е била по-скоро инцидентна, а 
рибата като хранителен продукт – ряд-
ко търсена и не особено ценена. Това 
се отнася за по-голямата част от тери-
торията на страната, но поречието на 
река Дунав и най-вече черноморското 
крайбрежие са зони, където риболо-
вът е бил основен поминък, а рибна-
та кухня е креативна и много вкусна, 
макар да й липсва разнообразието на 
Средиземноморската. Има съгласие по 
въпроса, че Черно море не се слави с 
голямо разнообразие на видове, но ня-
кои от тях са истински деликатес. 

Мнението на много специалисти, сред 
които шеф готвачи, е че черномор-
ската риба е с отлични качества, дори 
по-добра от тази в други близки морета 
поради по-слабата соленост на Черно 
море. Така че проблемът не е в качест-
вото, а в наличието, защото нея ту я 
има, ту я няма. Трите най-ценни вида 
– паламуд, калкан и лефер – в края на 
лятото се отправят на юг на пасажи. 
Въпреки постоянството на тяхната миг-
рация, големината на пасажите и пе-
риодът на преминаването им могат да 
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варират много в различни години. Знае 
се само, че последен минава зарганът. 
Затова рибарите и матрапазите са в по-
стоянно напрежение каква изненада 
ще им донесе поредния сезон. 

Туристите трябва да знаят, че рибата 
в Черно море е своенравна и да я це-
нят още повече, когато им се предлага 
прясна. Ето какво ни подсказва българ-
ският рибен познавач като незабрави-
мо преживяване: лакерда от трахули. 
Естествената реакция на неподготве-
ния турист би била: „Какво от какво?“

Ето какво: лакердата е маринован пала-
муд. Приготвянето му има регионални 
вариации от север на юг (както всъщ-
ност и рибената чорба), но е задължи-
телно да бъде нарязан на кръгчета (или 
трахули на местен рибарски жаргон) и 
поставен върху морска сол и залят със 
зехтин. Твърди се, че така приготвена, 
рибата издържа много дълго време, но 
това рядко се налага. 

Нещо, което всеки търсач на кулинарни 
усещания си заслужава да опита, са ав-
тентичните черноморски чирози, при-
готвени по стандартите на ветераните 
рибари. Така или иначе традицията е 
налице, а начините, по които да бъде 
използвана като актив за развитие на 
рибарски туризъм, зависят от въобра-
жението и инициативността на самите 
рибари – организиране на музеи, из-
ложби, празници и фестивали, или пък 
кулинарни събития. 

За разлика от традицията, която произ-
тича от местната общност, наследство-
то има по-универсален характер. То е 
резултат от утаяването на множество 
цивилизационни и културни пластове 
върху територията. Наследството има 
материално измерение, изразено в по-
стройките и артефактите, запазени и 
достигнали до нас през вековете. То 
има обаче и нематериално измерение 
под формата на истории, разкази, ле-
генди. И двете измерения на наслед-
ството, свързано с рибарския поминък, 
представляват актив за развитие на 
туристическа дейност. И както в Бъл-
гария, така и в Румъния този актив при-
съства в достатъчна степен, за да съз-
даде нужните предпоставки.

Нещо повече, територията и на двете 
държави предлага и интересни природ-
ни ресурси в рибарските райони така, 
че да се осигури едно разнообразно 
туристическо предлагане: резерватите 
Сребърна и по Делтата на река Дунав; 
местата за гмуркане и подводни раз-
ходки в районите на Каварна, Примор-
ско и Констанца. 
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Какво трябва да имаме предвид

Туризмът представлява огромен потен-
циал за рибарските райони и на много 
места в Европа този потенциал е наме-
рил успешната си реализация. Когато 
вземат такова решение обаче, групи-
те/кооперативите на рибарите трябва 
да обмислят известни обстоятелства, 
свързани с възможностите им за раз-
витие на туризъм:

1. Туристите имат различни нужди  и 
е малко вероятно един изолиран 
проект да бъде успешен, ако райо-
нът не задоволява този диапазон от 
потребности. Успешните туристиче-
ски продукти винаги са внимател-
но комбинирани пакети от активи, 
стоки и услуги. Следователно ри-
барската група трябва да привлече 
различни заинтересовани страни за 
създаването на съгласувана стра-
тегия, за да се осигури разработ-
ването на различните елементи от 
комплексното туристическо пред-
лагане. 

2. Местните общности често забравят, 
че не е достатъчно да имат добра 
оферта – те трябва да имат оферта, 
която е по-добра или по-различна 
от офертата на другите, като вземат 
под внимание цената, достъпността 
и качеството. Защото съществува 
огромна конкуренция в туризма, 
в това число и с другите рибарски 
райони и особено при съседи като 
Гърция И Турция! Това означава, че 
от една страна трябва да се осигури 
приемлив стандарт на услугите, а 
от друга страна, че местните учас-
тници трябва да търсят начини да 
направят своя район по-различен. 

Свързването с традиционни мест-
ни продукти (храна, занаяти и т.н.) 
и „анимирането“ на наследството е 
добър начин за открояване на вашия 
район и за привличане на туристи;

3. Туристите искат да видят нещо по-
вече от красива природа и хубаво 
време. Те неизбежно ще влязат 
в контакт с местните хора, а тези 
хора трябва да притежават знания 
и умения за общуване с туристите 
(познаване на района, гостоприем-
ство, основно владеене на чужди 
езици и т.н.). Ако искаме да осигу-
рим допълнителни приходи на ри-
барите, например в качеството им 
на екскурзоводи, те трябва да при-
тежават тези умения;

4. Информацията и рекламата са из-
ключително важни. МИРГ (вероятно 
със съвет от специалист) трябва да 
се увери, че правилното послание е 
адресирано към правилната целе-
ва група. Туристите трябва да зна-
ят какво да очакват, когато посетят 
района, независимо дали се отна-
ся за качеството на ресторантите 
или стандартът при настаняването, 
в това число в частни домове на 
фермери или рибари, или местни-
те услуги и заобикалящата среда. В 
тази връзка прилагането на утвър-
дени стандарти е полезно средство. 
Освен това МИРГ трябва да намерят 
баланс между насърчаване на по-
вишаването на качеството и коли-
чеството на предлагането и насър-
чаване на търсенето, за да избегнат 
проблеми, свързани със свръх капа-
цитет или неизпълнени очаквания.
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5. Туристическата индустрия в някои 
части на Европа (в това число Бъл-
гария и Румъния) има изключител-
но сезонен характер. От една стра-
на, трябва да се положат усилия за 
удължаване на сезона (например 
чрез организиране на фестивали и 
други събития или чрез насърча-
ване на организирани посещения 
извън активния сезон), а от друга 
страна инвестицията трябва да се 
планира по начин, който да дава 
възможност за редуциране на раз-
ходите за поддръжка или заетост 
през ниския сезон;

6. Когато се опитваме да привлечем 
туристи, винаги трябва да имаме 
предвид „допустимото натоварва-
не“ за региона. Масовият туризъм 
може да причини вреда на окол-
ната среда и да прогони някои от 
най-важните туристи. Поради това 
за запазването на устойчивостта на 
туризма е необходим местен кон-
сенсус и активното участие на общ-
ността.

Ако обвържем туризма като форма на 
диверсификация с формата на доба-
вената стойност храната, предлага-
на на туристите от улова на рибарите 
представлява добавяне на стойност 
към продукта чрез преработка (пригот-
вяне) и скъсяване на веригата (пряка 
продажба на потребителя). Има мно-
жество примери за семейни рибарски 
ресторанти, където в повечето случаи 
съпругата на рибаря играе ключова 
роля.

В рибарското селище Тахао, област Те-
нерифе в Испания до 1980 г. не е имало 
ресторант, докато съпругата на един от 
рибарите не започва да приготвя рибни 
ястия и да ги продава на туристите и 
на местните хора. Идеята се оказва ус-
пешна и други жени също се включват. 
В момента в селото има 8 ресторанта. 

В Корсика (Франция) рибарското прис-
танище Сентури е известно с местните 
омари, предлагани в семейни ресто-
ранти. 

Много туристи харесват храни и на-
питки, които са специални за района 
или поради това, че не се намират на 
други места, или поради специфичния 
начин на приготвяне. Те често са гото-
ви да пропътуват много километри, за 
да опитат местен специалитет и обичат 
да споделят преживяването с широк 
кръг от приятели и роднини, най-чес-
то в социалните мрежи. Добър пример 
за това от България е мидена ферма в 
района на Дълбока. Ресторантът, който 
предлага разнообразие от мидени яс-
тия, е много популярен и се посещава 
от множество туристи въпреки трудно 
достъпната местност, в която се нами-
ра.

Освен „от уста на уста“, информацията 
за такива места се разпространява и от 
инициативи като списъка на добрите 
ресторанти в България, който е отво-
рен и се попълва от хората за местата, 
които са посещавали или специалните 
статии, които специализираните списа-
ния (например „Бакхус“) им посвеща-
ват. 
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Ресторантите, в които се сервират ка-
чествени местни специалитети, могат 
да направят района значително по-при-
влекателен, както и да бъдат чудесна 
бизнес възможност сами по себе си. 
Отварянето на ресторант е добра по-
тенциална възможност за добавяне на 
стойност към местната риба и към га-
мата от други местни продукти. Такива 
ресторанти могат да спечелят добра 
репутация, когато предлагат прясно 
уловена риба и тясна връзка с местни-
те рибари. Ефективната комуникацион-
на, свързана с качествата на местната 
кухня, има потенциала да подобри 
имиджа и на продуктите, и на района. 

Сътрудничество с културните 
индустрии

През последните десетилетия много 
общини по света откриват потенциала 
на творческите възможности на своите 
жители за създаване на нови дейнос-
ти и форми на заетост. Едновременно 
с това се укрепва чувството за местна 
идентичност, увереност на местната 
общност в способностите й да гради 
своето бъдеще и да поддържа своите 
ценности. Съществуват редица тради-
ционни изкуства и занаяти (ръчно из-
работени предмети, музика, текстил 
и т.н.), свързвани с рибарския сектор, 
чието развитие може да привлече 
средства по Ос 4 за подпомагане на 
иновативни културни дейности.

Инициативи от областите изкуство и 
култура са привлекателни за посети-
телите (не само туристи, но и творци, 
критици, журналисти и т.н.). Освен това 
те са ценни и за местната публика, коя-
то често има по-малко възможности за 
участие в културни дейности. Фестива-
лите на изкуствата, тематичните семи-
нари, изложбите и музейните експона-
ти са шанс за местната общност да се 
почувства потребител, но и създател на 
изкуство. Подобни събития са средство 
за „анимиране“ на местните ресурси, 
свързани с пейзажа, архитектурата, 
традиционните костюми, приказките 
и народните песни, традициите и въ-
ображението, миналото и настоящето, 
които остават незабелязани и неопол-
зотворени.

Събирането на експонати е сполучлив 
начин за включване на местните хора в 
креативни дейности и засилва чувство-
то на местна гордост. Организирането 
на музеи и изложби предлага широко 
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поле за прилагане на новите техноло-
гии, като по този начин разширява мно-
гократно аудиторията, до която може 
да достигне. 

МИРГ Вар във Франция е подкрепила 
проект за цифровизиране на местното 
крайбрежно културно наследство, като 
го е направила достъпно чрез баркодо-
ве, съдържащи информация. Баркодо-
вете са поставени в близост до съот-
ветните обекти ресурси и хората могат 
да ги сканират със своите телефони 
и да получат достъп до разнообразна 
информация, включително видео ма-
териали за културни или природни ре-
сурси. Проектът включва и материали, 
изложени в местния морски археологи-
чески музей. Положителните резултати 
по отношение на привличане на нова 
публика и особено младежка не закъс-
няват. Проектът създава и заетост за 
местните хора в редица области – от 
събиране и цифровизиране на инфор-
мация до поддръжка на ИТ системи, 
както и местни инструктори, които да 
помогнат на потребителите да се за-
познаят с концепцията.

Нововъзникналата концепция „тема-
тични села“ е резултат от икономиче-
ския упадък на селата, съчетан с на-
растващия интерес към „икономиката 
на преживяването“ - идеята, че хора-
та търсят необикновено преживяване, 
приключение, при което те не са само 
наблюдатели, а и активни участници. 
Тематичните села предлагат на посети-
телите такъв вид уникални преживява-
ния, подчинени на избрана тема. При-
мерите включват „Село на маковото 

семе“ (Австрия) и „Село на хобитите“ 
(Полша). На посетителите се предлагат 
различни игри и истории, в които те 
могат да вземат участие, придружени 
и подпомагани от местни жители с не-
обходимата подготовка (с подходящи 
за темата грим и облекло). Цялостната 
визия на селото е адаптиран към тема-
та. Този род „тематизация“ е особено 
подходяща за райони, в които основ-
ната индустрия (в случая рибарството) 
замира и които не са достатъчно при-
влекателни за пълноценно развитие на 
туризма.

Разработването и реализирането на 
тема не е само начин за генериране на 
допълнителни доходи. То създава на 
местните жители усещане за цел, твор-
ческа работа и участие. Включването 
на максимален дял от местната общ-
ност засилва интеграцията и чувство-
то за принадлежност. Не на последно 
място тя се оживява и се забавлява. 

Културните дейности и фестивали-
те не само помагат за създаването на 
творческа атмосфера, но и изграждат 
истински връзки между културните ин-
дустрии и местното икономическо раз-
витие. Привличане на вниманието към 
рибарските райони чрез организиране 
на фестивали с участието на междуна-
родно известни артисти едва ли е об-
щодостъпно решение, но си заслужава 
да бъде разгледано, поне от по-амби-
циозните. 

За тази форма на диверсификацията 
участието на публичния и неправител-
ствения сектор е от определящо значе-
ние. 
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7. ФорМи на диВерсиФикация: 
 ПредостаВяне от рибарите на услуГи, 
 сВърЗани с оПаЗВане на околната среда

Синята книга за интегрирана морска 
политика на ЕС, публикувана от Евро-
пейската комисия през 2007 година, 
изтъква ролята, която рибарите биха 
могли да играят като „пазачи на море-
то“, изпълнявайки екологични и други 
услуги за общността. ясно е обаче, че 
тази роля изисква нов подход от страна 
на правителствата. За какво става въ-
прос?

Съществуват възможности за събиране 
на данни и изследователска дейност, 
услуги по почистване или овладяване 
на екологични заплахи и гарантиране 
на консервация на моретата. Присъст-
вието и широкото разгръщане на пла-
вателни съдове в моретата например 
представлява готова инфраструктура 
за научно наблюдение (FARNET, 2011). 
В рамката на държавната схема Сини 
договори на Франция рибарите са ак-
тивно ангажирани в дейности за кон-
сервация. Те включват мониторинг на 
качеството на водите, патрулиране 
срещу незаконен риболов в определе-
ни зони за консервация, събиране на 
данни и участие в научната работа. 

Според Европейската комисия съчета-
нието на дребномащабни риболовни 
стопанства и защитени зони създава 
синергични възможности за рибарите, 
които могат да показват конкретни за-
щитени места на туристи и в ролята на 

екскурзоводи да им разясняват харак-
теристиките на морските и крайбреж-
ните екосистеми. Тази образователна 
роля естествено прескача финансови-
те ограничения, свързани с теоретич-
ното публично осведомяване и отравя 
пазарни ниши в райони с развит тури-
зъм или с разработени стратегии за 
развитие. 

Освен това е преценено, че дребно-
мащабните рибари могат успешно 
да подпомагат властите и учените за 
адаптирано и регулирано съвместно 
управление. Успешен пример за това е 
защитената морска зона Торе Гуацето в 
Италия, където дребномащабни риба-
ри са създали кооператив и са регис-
трирали марка за качество на уловена-
та риба веднъж седмично с ограничен 
брой лодки. 

Още една предложена възможност за 
рибарите е възобновяемата енергия, 
която все още не е развита в Среди-
земноморския и Черноморския басейн. 
Рибарите разполагат с активи (лодки, 
достъп до пристанища, способност 
да се справят с тежка машинария при 
силен вятър и бурно море, познания 
за ветровете и морското дъно), кои-
то им позволяват финансови приходи 
от създаване на енергийни ферми, 
чрез предлагане на плавателни съдо-
ве, транспорт, логистична подкрепа 
(FARNET, 2011).
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В рибарството околната среда и ико-
номиката вървят ръка за ръка в по-го-
ляма степен, отколкото в много дру-
ги сектори. Това е свързано с редица 
фактори и проблеми на крайбрежния 
риболов. Сред тях са предписаният 
подбор на риболовни уреди и техники 
(например забраната на използването 
на хрилни мрежи извън категорията 
на промишления риболов) независимо 
че са част от традициите и начина на 
живот на местните жители. Намаля-
ването на въздействието на риболова 
върху морската среда трябва естестве-
но да насърчава и постепенно да пре-
крати изхвърлянето и плавния преход 
към устойчива експлоатация на живите 
морски биологични ресурси. 

Предвидените за тази цел инвестиции 
са в:

• оборудване за подобрени характе-
ристики на риболовните уреди от 
гледна точка на размер и видове;

• оборудване на борда на кораба, 
което осигурява прекратяването 
на изхвърлянето чрез избягване 
и намаляване на нежелания улов 
на запаси с търговско значение, 
или което е свързано с нежелания 
улов, който трябва да бъде разто-
варен на сушата;

• оборудване за ограничаване и, ко-
гато е възможно, премахване на 
физическото и биологичното въз-
действие на риболова върху съ-
ответната екосистема или върху 
морското дъно;

• оборудване за защита на рибо-
ловните уреди и улова от бозай-
ници и птици, защитени с Дирек-
тива 92/43/ЕИО или Директива 
2009/147/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета при условие, 
че това не засяга избирателността 
на риболовните уреди и че са въ-
ведени всички целесъобразни 
мерки за предотвратяване нараня-
ването на хищници.

Изхвърлянето на големи количества 
органични отпадъци било в морето (от 
съпътстващия улов, изхвърления улов 
и първичната обработка на борда на ри-
боловните кораби, или на сушата пред-
ставлява риск за околната среда, който 
може да промени общата структура на 
морските местообитания и да доведе 
до замърсяване на брега. Освен това 
е загуба на суровини, които могат да 
се използват като основен материал за 
потенциално ценни продукти.

В контекста на увеличаващия се натиск 
за намаляване на изхвърления улов и 
нежелания съпътстващ улов от рибо-
ловните флоти на ЕС (държави като 
Норвегия и Исландия вече са приели 
политика за „нулев изхвърлен улов“) 
и целите на ЕС за интелигентен, зелен 
растеж, преосмислянето на повечето 
процеси в рибарската индустрия става 
не само интелигентно, а и необходимо 
действие.
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Отпадъците от рибарството (рибешка 
кожа, глави, черен дроб, вътрешности, 
кости, черупки и т.н.) позволяват раз-
нообразна употреба от земеделието, 
където те могат да се използват за про-
изводството на храна за животни или 
торове до високо специализирани про-
дукти, като например на фармацевтич-
ната индустрия.

Някои продукти от рибни отпадъци ге-
нерират по-висока стойност от други. 
Тези продукти обаче често изискват 
значителни експертни познания и ка-
питалови инвестиции и могат да бъ-
дат предмет на силна конкуренция. 
Поддържането в близост до първичния 
сектор е разумна първа стъпка, която 
съответства повече на хората, умени-
ята и инфраструктурата на рибарския 
район. Обработката и преработката 
на рибни отпадъци понякога може да 
бъде неприятна и замърсяваща дей-
ност. Поради това е важно да се отде-
ли достатъчно време, за да се осигу-
ри общественото одобрение за такива 
дейности. Когато се взема решение за 
реализиране на такъв проект е важно 
да се обърне внимание на местополо-
жението. Освен че води до генериране 
на допълнителни приходи в рибарски-
те общности, използването на рибни 
отпадъци може да намали замърсява-
нето. 

Използването на отпадни продукти 
от преработката на риба е ефективен 
начин за опазване на околната среда, 
който се прилага в индустрията от дъл-
ги години.

Оползотворяване на отпадъците 

рибният силаж е течен продукт, про-
изведен от цялата риба или части от 
нея с добавяне на киселини, ензими 
или млечно-кисели бактерии. Рибено-
то брашно е най-изобилният източник 
на животински протеини за производ-
ството на храна за домашни животни. 
Световният пазар търси от десетиле-
тия ефективна алтернатива на рибното 
брашно и рибният силаж се явява при-
влекателна възможност. Предимствата 
при производството на силаж в сравне-
ние с рибено брашно са, че процесът 
е почти независим от мащаба, техно-
логията е проста, инвестицията е мал-
ка дори и при големи мащаби на про-
изводство, намаляват се отпадъчните 
води и проблемите с веществата със 
силна миризма. Недостатък на проду-
кта е големият обем, ако се консуми-
рат пастообразна форма, а сушенето 
изисква допълнителни разходи. Сила-
жи се произвеждат в търговски мащаб 
в Полша и Дания от шейсетте години 
на 20 век за фуражи за птици и свине 
или като протеин за домашни животни.

Използването на рибен силаж в хра-
ненето на риба е широко изследвано. 
Поради сходството на този източник на 
протеини със суровината и ниската му 
цена, особено в сравнение с рибеното 
брашно, силажът има голям потенциал 
за използване и при аквакултурите. 
При допълнителна преработка на ри-
бения силаж се извлича рибено масло, 
което в Бразилия например обичайно 
се използва за хранене на животните 
или в производството на бои, лакове 
или за полиране на кожи.  Допълнител-
но приложение рибеното масло има и 
във фармацията.
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Рибните отпадъци са богати на проте-
ини и се използват като суровина за 
храна на животни от края на 19-ти век. 
В момента цената на рибеното брашно 
на световните пазари е висока и раз-
работването на ноу-хау за преработка-
та му може да осигури на рибарските 
общности възможност за получаване 
на по-голяма рентабилност в сравне-
ние с продажбата на самата суровина. 
Важно е да се отбележи обаче, че нови-
те оператори се нуждаят от интензивно 
обучение, за да могат да се утвърдят 
с обем и качество в тази висококонку-
рентна индустрия.

Западните общества подновиха упо-
требата на рибни отпадъци за тор под 
формата на „рибни емулсии“ и „хи-
дролизирана риба“, които са богати на 
органичен азот и фосфор. Опитът на 
Ирландия показва, че рибните отпадъ-
ци могат да се използват като компост. 
Във времена, когато търсенето на ор-
ганични продукти непрекъснато на-
раства, торовете и компостът с рибен 
произход могат да бъдат интересна 
алтернатива на минералните торове. 
Райони, богати на черупкови животни, 
биха могли да проучат възможностите 
за събиране на черупкови депозити от 
морското дъно за използването им в 
производството на торове. Черупките 
на ракообразните, останали от прера-
ботвателните линии, също могат да се 
смилат и използват от фермите за на-
торяване на посевите.

Политиката на Съюза за справяне с из-
менението на климата и новите тех-
нологии допринасят за развитието на 
пазара на биодизел. Същевременно 

адаптирането на технологиите за про-
изводство на биодизел от животински 
мазнини с цел използване на рибни 
отпадъци започва да привлича все 
по-голям интерес. В държави като Ка-
нада и Виетнам биодизелът от рибно 
масло вече е на пазара. Тази техноло-
гия може да се внедри в много рибар-
ски райони в Европа със сравнително 
малки инвестиции в местни преработ-
вателни предприятия и рибни стопан-
ства. Нетоксични и напълно биоразгра-
дими възобновяеми горива могат да се 
произвеждат на местно ниво, като по 
този начин се осигури нов източник на 
приходи и се намалят разходите за го-
риво на рибарите.

Повечето отпадъци, получени от пре-
работката на риба, съдържат протеин 
с висока хранителна стойност, полине-
наситени мастни киселини като оме-
га-3, както и антиоксиданти, минерали 
и микроелементи, които могат да бъ-
дат много полезни за здравето. Това 
са вещества с висока стойност, но за 
използване на цялостния им потенциал 
са необходими експертните познания 
на специалисти. Научноизследовател-
ски проекти и сътрудничество с уни-
верситети и частни компании, които 
притежават такова ноу-хау, могат да 
помогнат на рибарските общности да 
развият капацитета си за използване 
на този ресурс.

Освен това производството на алтер-
нативни храни, съдържащи риба, би 
могло да се превърне в интересна тър-
говска дейност за онези, които желаят 
да оптимизират използването на риб-
ните ресурси. Например при сурими се 
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използват до 82 % от рибата в сравне-
ние с 28 % рандеман при рибното филе. 
Производството на желатин от рибеш-
ки кости и кожа е друга потенциална 
възможност. Като хранителна съставка 
рибният желатин има предимството да 
се разтваря в студена вода и е прием-
лив за всички религии (за разлика от 
желатина, произвеждан от прасета и 
крави).

Продукти от риба се ползват и в про-
изводството на козметика и фармаце-
втични продукти. Съществува търсене 
на „биологично активни“ вещества от 
рибешки глави, черен дроб, очи и т.н., 
някои от които намаляват признаците 
на стареене и се използват в продукти 
за грижа за кожата. Други стимулират 
клетъчното делене и често се използ-
ват при изследвания. Черупките на ра-
кообразните, като скариди и омари, 
съдържат хитин и хитозан, за които 
се смята, че спомагат за регулиране 
на нивата на холестерола, укрепване 
на имунната система и ускоряване на 
обновяването на клетките. Партньор-
ството с компании, специализирани в 
производството на хитозан, може да се 
окаже печелившо за рибарски райони, 
в които големи количества ракообраз-
ни се почистват на едно място преди 
продажбата. От 4 500 кг черупки от 
скариди могат да се произведат почти 
100 кг хитозан.

Опазване на околната среда

Опазването на рибните запаси и мор-
ските местообитания е предпоставка 
за устойчивото развитие на рибните и 
останалите морски ресурси. Рибарите 
трябва да играят ключова роля в този 
процес, а когато опазването означава 
ограничения върху улова на опреде-
лени видове или върху използването 
на определено оборудване, то може 
да осигури алтернативни приходи 
или бизнес възможности за рибари-
те. Устойчивото управление на рибни-
те ресурси може също да подпомогне 
друга икономическа дейност в района, 
като осигури по-големи ползи за мест-
ната икономика.

Отпадъците в морето, включително от-
падъци от рибарския сектор, предста-
вляват сериозна заплаха за околната 
среда и за икономическите дейности 
на самия сектор. Например изгубените 
или изоставените мрежи („мрежи-при-
зраци“) улавят риба, птици и морски 
бозайници от много години и така до-
принасят за намаляването на рибните 
запаси и за влошаването на морската 
среда. Намаленият или изгубен улов 
вследствие на отпадъци в риболовни-
те принадлежности, или загубата на 
време за риболов поради ремонт/ по-
чистване също влияе върху рентабил-
ността на риболовните предприятия.

Поради това рибарите имат две сери-
озни причини да проявят интерес към 
бизнеса с отпадъци: първо, за да по-
добрят производителността на своите 
рибарски предприятия и второ, за да 
се възползват от големия брой бизнес 
възможности, които се създават във 
връзка със събирането и управлението 
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на отпадъците. Вече съществуват мно-
го примери за инициативи, включващи 
професионални рибари в оползотворя-
ването на отпадъци.

Опазването на околната среда не се 
свежда единствено до управлението на 
отпадъците. Обществото и икономика-
та са силно зависими от използването 
на природните ресурси и поради тази 
причина преминаването към по-устой-
чиви форми на производство и консу-
мация понастоящем заемат централ-
но място в дългосрочната европейска 
стратегия за интелигентна, зелена и 
включваща икономика.

Вятърната енергия, добивана в открито 
море, представлява един от най-кон-
курентните възобновяеми енергий-
ни източници. Енергията, получена от 
морски вълни, приливи и отливи също 
започва да привлича интереса на ин-
веститорите. Бързото разрастване на 
сектора за получаване на възобновяе-
ма енергия в открито море увеличава 
потенциала за конфликти с рибарската 
индустрия, тъй като традиционните ри-
боловни райони понякога се изместват. 
В Черноморския район на България и 
Румъния изграждането на енергийни 
мощности, функциониращи чрез вя-
търна енергия, представлява заплаха 
за прелетните птици, чиито маршрут е 
непосредствено по крайбрежието.
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8. Заключение

Ползите от диверсификация на дей-
ността на дребномащабните риболовни 
стопанства е безспорна и европейски-
ят опит е доказателство за това. Успе-
хът й обаче до голяма степен зависи 
от прилагането на стратегически под-
ход, основан на специфичните харак-
теристики на района. В случая стра-
тегически означава съгласувани, а не 
изолирани действия, които могат да се 
справят с предизвикателствата, защото 
се допълват взаимно и така увеличават 
ефекта както за самите рибари, така и 
за местната общност. 

Съгласуването е не просто гаранция, 
че един проект няма да противоречи 
на друг (например туристическа дей-
ност с ефект, увреждащ пейзажа и ха-
битатите), но и че ще бъдат постигнати 
синергии (за реализиране на няколко 
цели в рамките на един проект, като 
укрепване на местната идентичност и 
привличане на посетители и създаване 
на „зелени“ работни места). 

Някои рибарски райони предпочи-
тат да изградят стратегията си за ди-
версификация на основата на местни 
предимства, за които има съгласие в 
общността: природни ресурси, специ-
фичен пейзаж или биоразнообразие 
или нематериални като умения или 
традиции, с помощта на които могат да 
се развият пазари за уникални храни 
или културни събития. Други райони 
избират да излязат извън рамките на 
тези дейности от „местен“ характер и 
да предприемат по-мащабни и модерни 
проекти, свързани например с инфор-
мационни технологии, научноизсле-
дователска дейност или инициативи 
в енергетиката. Очаква се, че такива 
нововъзникващи сектори и подкрепата 
за иновации ще заемат важно място в 
бъдещите политики на ЕС, свързани с 
рибарските райони.
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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


