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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.

практическият наръчник „МИРГ и въз-
можностите, които те предоставят на 
дребномащабните рибари“ представя 
подхода „Лидер“, неговите характе-
ристики и ролята, която играе за разви-
тието на рибарските райони. в него са 
разгледани специфичните особености 
на един рибарски район така, както 
ги определят регламентите на евро-
пейската комисия, и потенциала му за 
развитие въз основа на обобщение на 
съответния опит, натрупан в европей-
ските държави. 

Изданието представя различните из-
исквания към една МИРГ и възмож-
ностите, с които тя разполага, за да 
мобилизира местната общност да води 
развитието на своя район в желаната 
от нея посока.
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2. Подходът „лидер“

през експерименталната си фаза – 
1991-93 г. – подходът обхваща 217 райо-
на в европейския съюз и е с фокус вър-
ху селските области в неблагоприятна 
позиция. в периода 2007-2013 г., когато 
българия се присъедини към ес, той 
вече се простира върху 2402 селски 
територии и е тематично разширен с 
политиката за рибарство. Резултатът от 
това са 300 местни инициативни рибар-
ски групи (МИРГ).

подходът Лидер се основава на седем 
специфични характеристики, които 
трябва да присъстват едновременно, 
за да се реализира неговия замисъл. 
те го определят като самостоятелна 
методология.

„Лидер“ (LEADER) е акроним, форми-
ран от съчетанието на френските думи 
„Liaison Entre Actions de Développement 
de l‘Économique Rurale“  и означава 
връзки между икономиката на селски-
те райони и действията за развитие. 
Идеята му е да привлече енергията и 
ресурсите на хората в процеса на раз-
витие, като формира партньорства на 
местно ниво между публичния, част-
ния и гражданския сектор. подходът се 
свързва с овластяването на местните 
хора чрез изработване на местна стра-
тегия, разпределение на ресурсите и 
включване на местни представители 
във вземането на решения. основният 
инструмент за прилагането на подхода 
„Лидер“ е Местната инициативна група 
(МИГ).
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Характеристики на подхода ЛИдеР

1. Подход  
отдолу- 
нагоре

Местните хора участват във вземането на решения за стра-
тегията и за избора на приоритети: широката общественост, 
групи за икономически и социални интереси и представители 
на публичните институции и на частни организации. това въ-
плъщава идеята за демокрация на участието

2. регионален 
подход

основан е на малка, хомогенна и социално еднородна тери-
тория с общи традиции, собствена местна идентичност, чув-
ство за принадлежност, или общи нужди и очаквания. този 
подход улеснява определянето на силните и слабите страни, 
заплахите и възможностите, идентифицирането на местния 
потенциал и препятствията пред устойчивото развитие. Ра-
йонът трябва да има ясно определени географски граници, 
които не е нужно да съвпадат с административните. броят на 
населението трябва да отговаря на изискването за критична 
маса

3. Местно  
партньорство

Местното партньорство се осъществява с помощта на струк-
туриран управленски механизъм, наречен Местна инициа-
тивна група (МИГ), която трябва да бъде добре балансирана 
и представителна за местните групи по интереси и различ-
ните социално-икономически сектори на територията. Част-
ните партньори и асоциации трябва да формират поне 50% от 
местното партньорство

4. Многосектор-
на  
интеграция

написването на стратегия за местно развитие изисква нуж-
дите на района да бъдат проучени по интегриран начин, а не 
да се акцентира върху нуждите на отделни сектори. общите 
цели налагат интегрирано развитие на всички сектори. дей-
ностите и проектите на местната стратегия трябва да бъдат 
свързани и координирани като единно цяло

5. работа в  
мрежа

самата МИГ представлява мрежа, но трябва да си сътрудничи 
и с други организации на местно, регионално, национално и 
международно ниво. Работата в мрежа е начин за трансфер 
на добри практики, разпространение на иновации и въвеж-
дане на научените уроци в практиката. освен това тя е сред-
ство за преодоляване на изолацията, от която страдат някои 
селски райони
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Инструментът, който дава възможност 
на рибарските общности да стимулират 
развитието на местно ниво чрез МИРГ, 
е ос 4 на европейския фонд за рибар-
ство. Групите обединяват представите-
ли на сектори рибарство и аквакултура 
с всички групи в общността и подобно 
на МИГ изработват местна стратегия за 
развитието на своя район. тяхната цел 
е да обединят рибарските общности и 
да укрепят тяхното влияние във взема-
нето на важни решения за тяхното бъ-
деще; да градят връзки с другите им 
партньори; да повишават приходите им 
и да запазват работните им места чрез 
подобрена конкурентоспособност на 
техните продукти и/или нови устойчи-
ви източници на приходи; да насърча-
ват предприемачеството, иновациите и 
придобиването на нови умения; да из-
ползват огромния потенциал на синия 
растеж.

Целта на ос 4 е не само справяне с 
краткосрочните въздействия на иконо-
мическите, социалните и екологичните 
последици от изчерпване на рибните 
запаси. тя трябва да помогне на ри-
барските общности да създават нови и 
устойчиви източници на приходи и да 
подобри качеството на живота им. това 
се осъществява чрез овластяване на 
местното население, което най-добре 
познава както проблемите, така и стре-
межите на рибарските общности, чрез 
предоставяне на инструменти и ресур-
си за развитие и адаптиране на реше-
ния за задоволяване на техните реални 
потребности. предвидено е подкрепа-
та по ос 4 да формира част от интегри-
ран подход в икономическата логика 
на стратегия за местно развитие, която 
отразява съществуващата ситуация. 

6. иновации МИГ трябва да сътвори нови елементи и решения за разви-
тието на своята територия. в стратегията и решенията си за 
подбор на проектите МИГ трябва да е в състояние на поеме 
известно ниво на риск – в противен случай най-изненадващи-
те и новаторски идеи винаги ще бъдат изключвани

7. Между-тери-
ториално и 
международ-
но сътрудни-
чество

сътрудничеството е по-тясно взаимодействие от работата в 
мрежа. то означава МИГ да предприеме съвместна иници-
атива с друга местна група с подобен подход в друг район 
или държава членка. сътрудничеството с други райони често 
е най-добрият източник за иновации за МИГ, защото новите 
възможности се виждат най-добре от нови гледни точки
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в контекста на европейския фонд за 
рибарство ос 4 (наречена „Устойчиво 
развитие на рибарските райони“) по-
ставя три базови условия, определящи 
рибарския район: 

1. да бъде избран местен район в съ-
ответствие с изискванията на ес и с 
националните изисквания; 

2. да се създаде местно партньор-
ство или група (рибарска група или 
МИРГ), което включва основните 
участници от района; 

3. партньорството, съвместно с широ-
ката общественост, трябва да под-
готви и приложи местна стратегия 
за развитие на рибарския район.

следователно районът представлява 
общата основа за създаване на парт-
ньорството, подготовка на стратегията 
и изпълнение на предложените дейст-
вия. стратегията и дейностите, фи-
нансирани по тази ос, трябва да бъдат 
тясно свързани с характеристиките, ус-
ловията и нуждите на рибарския район. 
като цяло самият район (а не отделни 
проекти) е обект и цел на публичното 
финансиране, а хората, живеещи или 
работещи в него, определят кои прио-
ритети и проекти да получат подкрепа.

правилата на ес позволяват на дър-
жавите-членки или регионите да из-
ползват различни начини за избор на 
район. един от начините, използвани 
от държавите членки, е рибарския ра-
йон да бъде предложен от рибарските 
общности; друг е управляващите орга-
ни да очертаят територия, която отго-
варя на определените в регламентите 

характеристики за рибарски район и да 
насърчат създаването на партньорства 
и разработването на стратегии за нея. 
Междинният вариант е управляващите 
органи да посочат в широки граници 
географските области, подходящи за 
ос 4, а след това границите на райо-
на и групите в него да бъдат догово-
рени между заинтересованите лица на 
местно ниво. това на практика е един 
от най-горещо оспорваните въпроси по 
ос 4, съпътстван от дълги дискусии и 
преговори.

въпреки че ос 4 не ограничава рибар-
ските райони в съществуващи адми-
нистративни граници, резултатът от 
преговорите нерядко е комбинация от 
общини. всъщност в някои държави 
официалната декларация на местни-
те власти (например общинския съвет 
или кмета) е необходимо условие за 
официалното включване на дадена те-
ритория в рибарския район.

обикновено управляващите органи да-
ват приоритет на райони, които са ви-
димо зависими от рибарския сектор. те 
се водят от характеристики като: 

• икономическата значимост на сек-
тор „Рибарство”, измерена напри-
мер чрез процента на района или 
бвп на сектора, брутната добавена 
стойност или заетостта, генерира-
ни от местния рибарски сектор; 

• социалната значимост на сектор 
„Рибарство” – настояща и истори-
ческа - на общността от рибарски-
те дейности, например по отноше-
ние на местна инфраструктура и 
услуги; 

3. риБарски район
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• степента, в която рибарският сек-
тор в района е засегнат от по-ши-
роки или глобални тенденции и 
влияния; 

• наследството, традицията и култу-
рата на рибарството; и 

• ролята на рибарския сектор при 
запазването на природни или кул-
турни ценности.

Управляващите органи могат да из-
ползват и допълнителни критерии, на-
сочени към райони с по-неблагоприят-
ни условия (например бвп или ниво на 
безработица). във Франция например 
околната среда е ключов фактор при 
избора на рибарски райони. прието е, 
че цялото френско крайбрежие, заедно 
с Френска Гвиана, отговаря на критери-
ите за допустимост на мерките по ос 4. 
но потенциалната заплаха, свързана с 
упадък на рибарството, пред която са 
изправени районите, както и качество-
то на местната околна среда са изигра-
ли важна роля при вземането на край-
ното решение. всичките 11 рибарски 
района, избрани във Франция, включ-
ват защитени или екологично управля-
вани области (девет от които са обекти 
по морската мрежа натура 2000).

процесът на създаване на рибарска 
група и критериите на управляващите 
органи за оценяване на предложенията 
на групата трябва да гарантират също, 
че избраните райони представляват 
добра основа за местно партньорство 
и за стратегията. при избор и опреде-
ляне на райони трябва да се вземат 
под внимание като минимално условие 
размера и критичната маса на района,  

общите му характеристики и чувството 
за местна обща идентичност, а също и 
потенциала му за развитие.

Размерът на района също е обект на 
местна преценка. Минималният брой 
на населението, за което се счита, че 
осигурява необходимата „критична 
маса“,  най-често е 10 000 души, но в 
някои държави или региони с ниска 
гъстота на населението този праг е 
сведен до 5 000 души. така или ина-
че, район с много малко население ве-
роятно няма да притежава „критична 
маса“, тоест не е сигурно дали ще има 
достатъчен брой местни лидери или 
други активисти, способни да осигурят 
прилагане на стратегията. освен това 
малкият брой на населението означава 
и малко предприемачи, които да могат 
да предложат добри проекти от част-
ния сектор и недостатъчно местно фи-
нансиране или други ресурси за съфи-
нансиране на проекти. 

от друга страна един прекалено голям 
район може да създаде друг вид про-
блеми. Многобройното население, кое-
то надхвърля 100 000 души, неминуемо 
ще ограничи преките контакти между 
рибарската група и рибарската общ-
ност и може да повлияе отрицателно 
на доверието между различните учас-
тници. когато дадена рибарска група 
обхваща много голям географски ра-
йон, например в рядко населени дър-
жави, физическото разстояние между 
местните участници също може да за-
трудни съвместната работа. 

някои държави изключват градове над 
определен размер (например приста-
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нища) от участие в рибарски групи, за 
да се избегне ситуация, при която те 
ще погълнат голяма част от бюджета. 
въпреки това важната роля на търгов-
ските градове и пристанища за сти-
мулиране на развитието на околните 
райони не бива да се подценява. опре-
делящото е да се избере район, който 
представлява свързана и функционал-
на цялост.

последното означава да се избягват 
големи диспропорции, които затруд-
няват определянето на общи приори-
тети и постигане на съгласие за обща 
стратегия. с други думи населените 
места, които образуват района, трябва 
да имат общи характеристики, които ги 
правят едно цяло. това могат да бъдат 
споделени ресурси, общи нужди и въз-
можности или общи предизвикател-
ства. добър вариант е отделните части 
на територията да се допълват по няка-
къв начин. 

примери за общи характеристики на 
района

• географски: населените места са 
разположени по протежението на 
специфичен тип брегова линия или 
речна долина;

• културно-исторически: населените 
места имат обща история или кул-
турно наследство;

• социални: територията е населена 
от малки, изолирани общности, ет-
нически малцинства или застарява-
що население;

• екологични: зони с висока природ-
на стойност или със замърсяване;

• икономически: западащи или раз-
виващи се зони, пост-индустриални 
зони, туристически зони, зони със 
западащ риболов.
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за някои от критериите по ос 4 същест-
вуват вариации в различните държави 
членки – например някои изискват ра-
йоните да бъдат географски непрекъс-
нати, други не (тоест може да са фор-
мирани от група острови например).   

ключов елемент на района е местна-
та гордост. забележителният успех на 
маркетингови стратегии, основани на 
местна гордост, навсякъде по света 
се корени в предпочитанията и нави-
ците на потребителите: от една страна 
става дума за утвърдени принципи на 
потребителската психология, от друга 
за бързо разпространяващи се тенден-
ции. Гордостта е доказано мощно чув-
ство, което може да бъде ефективно 
насочено към влияние върху потреби-
телските решения. Хората навсякъде 
обичат да демонстрират подкрепата 
или пристрастията си за произведено-
то на тяхна територия. 

Местната идентичност също е мощен 
фактор в психологията на потребле-
нието. Хората обичат нещата, които им 
дават възможност за себеизразяване и 
отразяват тяхната идентичност. съче-
танието между двете е стимул, който 
ги кара да получават удовлетворение 
от това, че подкрепят (включител-
но финансово) местната икономика и 
местния бизнес. купуването на местно 
произведени продукти се превръща в 
„доктрина“ в съвременното общество. 

Местните власти и МИРГ могат да на-
правят много в тази посока, като един 
от най-ефективните инструменти е 
кампания от типа „купувай местните 
продукти“. освен това предпочитание-
то към местните продукти е модерно. 
дори повече от това - проучванията по-
казват, че за потребителите са по-ва-
жни местните, отколкото биологичните 
продуктите.  

Изводът от всичко това е, че посочва-
нето на мястото на производство играе 
голяма роля. освен това модерните по-
требители обичат историите на мест-
ния бизнес и уникалната му връзка с 
мястото.
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Глобалната специализация доведе до 
преразпределение на производството 
между държавите, но едновременно 
с това засили и значението на функ-
ционалните райони, формирани на ге-
ографски принцип. за местните пред-
приемачи става все по-важно да си 
сътрудничат за успешни бизнес модели 
и печеливш износ, за да бъдат конку-
рентни. това им помага да се справят с 
предизвикателства, които не биха мог-
ли да посрещнат сами. заедно те биха 
могли например да поемат поръчки, 
които нямат капацитета да изпълнят 
самостоятелно и могат да се допълват 
взаимно от гледна точка на умения и 
експертиза.  

бизнес клъстерите в един функциона-
лен район, какъвто е рибарският, мо-
гат да се променят във времето. коор-
динирането на малките предприятия с 
различни умения в рамките на сектора 
е един от начините за посрещане на 
предизвикателствата и осигуряване на 
устойчиви доходи за местното населе-
ние. 

потенциалът за развитие е обвързан с 
множество фактори. сред тях са: 

• разстоянието до пазарите за мест-
ни продукти (например по-голям 
град); 

• нивата на образованост и иконо-
мическа мобилност на жителите; 

• нагласите и организацията на 
местната общност;

• видът и нивото на значимост на 
природните и културни ценности;

• зависимост на местната икономи-
ка от един или малко на брой сек-
тори;

• възможностите за икономическо 
разнообразие;

• привлекателността за външни ин-
веститори или туристи;

• миграцията на населението.

потенциалът за развитие на всеки ри-
барски район е различен и може да 
бъде оценен чрез анализ на посочени-
те фактори.  този род анализ е осново-
полагащ за стратегията на рибарската 
група, включително (ако е необходимо) 
промяна на територията.

Потенциал за развитие на рибарския район

 

НАСАМ

БЕЗ ИЗХОД

ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ

НАКЪДЕ?

БЕЗОПАСЕН ПЪТ
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Местните инициативни рибарски групи 
(МИРГ) са партньорства между рибари-
те и други местни публични и частни 
заинтересовани страни за съвместно 
разработване и прилагане на стратегия 
за развитие, която отразява нуждите 
на територията за увеличаване на ико-
номическото, социалното и екологич-
ното благополучие. МИРГ одобряват 
проекти за развитие и осигуряват база 
на административната помощ за изпъл-
нението на приоритетна ос 4.

те се стремят към постигането на след-
ните цели:

1. Икономическо и социално благо-
получие на района и постигане на 
добавена стойност на рибните про-
дукти.

2. подкрепа за разкриване на работни 
места чрез диверсификация и ико-
номическо и социално преструк-
туриране на местата, изпитващи 
трудности в резултат на промените 
в рибарския сектор. 

3. поддържане на качеството на окол-
ната среда по крайбрежието.

партньорството в рамките на групата 
трябва да постигане пропорционалност 
на участието на различните страни. 
точният състав се определя за всеки 
отделен случай съобразно местните 
обстоятелства, като се отчитат следни-
те правила: 

• МИРГ се състоят от председател 
и минимум 10 редови члена. Ро-
лята на председателя е осигурява 
лидерство и насоки и да действа 
като двигател на дейностите;

• що се отнася до вземането на ре-
шения, председателят трябва да 
се стреми към консенсус в рам-
ките на групата, но когато е необ-
ходимо да приема решенията на 
мнозинството или да дава решава-
щия глас;

• балансът между публични и част-
ни членове на МИРГ е важен, като 
принципът е публичните членове 
да не заемат повече от 40% от мес-
тата за редови членове;

• балансът между половете трябва 
да бъде спазен и като цяло да не 
пада под 30%;

• представителството на местните 
социално-икономически сектори 
е съществен елемент в работата 
на МИРГ и те трябва да заемат не 
по-малко от 60% от позициите.

4. Местните инициативни риБарски ГруПи
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Финансирането за МИРГ трябва да 
следва интегриран подход, който се 
основава на стратегия за развитие, съ-
ответна на местната ситуация. затова 
една от първите задачи на МИРГ е да 
се погрижи за изработването на инте-
грирана стратегия за местно развитие 
на района. стратегиите трябва да отго-
варят на следните условия:

• да бъдат ИнтеГРИРанИ и да се ос-
новават на взаимодействието на 
участниците, секторите и дейност-
ите. те не са просто сбор от дейст-
вия, нито пък съгласуване на сек-
торни мерки;

• да бъдат съответнИ на нуждите 
на рибарския район, особено в со-
циално-икономически план;

• да бъдат УстоЙЧИвИ от гледна точ-
ка на околната среда;

• да бъдат допъЛващИ други интер-
венции на територията на рибар-
ския район. 

Интегрираните стратегии за местно 
развитие трябва да са съобразени с 
регионалните приоритети и с нацио-
налния план за развитие. важно е също 
да консолидират и допълват същест-
вуващите дейности на местни групи и 
стратегически партньори. задача на 
стратегията е и да надгради усилията 
с нови средства за постигане на устой-
чиво развитие. 

в рамките на консултативния процес 
по изработване на стратегията МИРГ 
могат да определят конкретни зони 
(приоритетни зони) в региона, където 
да бъде концентриран до 70% от бю-
джета им. на това ниво предложени-
ята за проекти се наблюдават от мест-
ния комитет. Местният комитет работи 
в рамките на МИРГ с основната задача 
да надзирава разработването и изпъл-
нението на конкретните проекти. той 
трябва да подготви интегрирани стра-
тегически планове за съответните зони 
и има право на глас при одобрението 
на предложените проекти.

Интегрирани стратегии за местно развитие
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тази Мярка е основата на безвъзмез-
дната помощ, отпускана от МИРГ за 
района. МИРГ определя приоритетите 
за финансиране въз основа на своята 
интегрирана стратегия за местно раз-
витие. Член 44 на европейския фонд за 
рибарство посочва допустимите мерки, 
за които може да бъде отпускана по-
мощ за устойчиво развитие. те включ-
ват (неизчерпателно):

• Увеличаване на конкурентоспо-
собността на рибарските райони;

• преструктуриране и пренасоч-
ване на икономически дейности, 
по-конкретно чрез насърчаване на 
еко-туризма, стига тези дейности 
да не водят до увеличение на ри-
болова;

• Разнообразяване на дейностите 
чрез насърчаване на допълнител-
на заетост сред рибарите, като се 
създават работни места извън ри-
барския сектор;

• осигуряване на добавена стойност 
на рибните продукти;

• подпомагане на малките риболов-
ни стопанства и на инфраструкту-
ра и услуги, свързани с туризма, 
в полза на малките крайбрежни 
общности;

• опазване на околната среда в ри-
боловните зони с цел поддържане 
на тяхната привлекателност, въз-
становяване и развитие на край-
брежни рибарски селища и опаз-
ване и подобряване на природното 
и архитектурно наследство;

• Фондът може да финансира и (до 
максимум 15% от приоритетната 
ос) мерки от рода на подобряване 
на професионалните умения, дос-
тъп до и адаптиране към заетост, 
особено за жени при условие, че 
тези мерки са неразделна част от 
стратегията.

Мярка за местно развитие в рибарството
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инФраструктурни ПодоБрения  
за Привличане на иконоМически дейности 

Пристанищен тръст скрабстър, Шотландия

тръстът получава £28,815.41 за проекта си за дейности за подобряване 
на пристанищните съоръжения. сред тях са изграждане на перални 
помещения, душове и съблекални, и ремонт на тоалетните. Целта на 
проекта е да осигури подходящи условия за престой на яхти, персо-
нала на риболовните кораби, персонала на проект за възобновяемa 
енергия и ползвателите на пристанището.

Пристанищен съвет Малейг, Шотландия 

планинският МИРГ отпуска на пристанищен съвет Малейг £56,350.00 
за подобряване на пристанищното съоръжение за пускане на кораби 
на вода. проектът подобрява достъпа на местната общност до приста-
нището за малки плавателни съдове и повишава привлекателността на 
селото за посетители чрез осигурения добър достъп по море.

Проектите като инструмент на воденото 
от общността местно развитие
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област коп и тексел, холандия 

Риболовът традиционно заема значимо място в историята и културата на об-
ластта. тя представлява полуостров, заобиколен от сладководен басейн от 
едната страна (езерото Ийсел) и соленоводен от другата (северно море), а 
остров тексел се намира в северния край на района. през последните годи-
ни пряката заетост в местния рибарски сектор е намаляла с 25%. общо 350 
рибари и рибовъдци са все още активно работещи. пристанище воледам с 
десетина рибарски лодки приютява най-мащабната обработваща индустрия 
и поддържа около 450 работни места. 

добър пример за съчетаване на риболова с почивка и туризъм е разработ-
ването на три пазара за прясна риба в района. на тексел, ден Хелдер и 
ден оевер са отпуснати субсидии за тази цел. като база за инициативата е 
използван предишния опит на ден оевер. аквакултурата регистрира рязък 
растеж. Холандският кооператив за аквакултура е получил финансиране за 
проучване на възможностите за развитие за първия „акакултурен парк“ – 
специална индустриална зона за отглеждане на риба, черупчести, морски 
растения и водорасли. със създаването на клъстери наличните съоръжения 
се обединяват и се разработват допълващи дейности. 

предприятието провидънс е специализирано в ръчно събиране на кръгли 
миди в зоната на холандското море. тя е получила финансиране за инвести-
ция в нова пречиствателна система, която се изгражда на борда. така миди-
те ще могат да бъдат обработвани, почиствани и пакетирани още на кораба 
и ще се предлагат съвсем пресни на пазара. 

друго предприятие – Хелдерзе бот – работи за имиджа на ден Хелдер на 
привлекателен рибарски град. освен пазара за прясна риба, то изгражда и 
док за възстановяване на стари рибарски лодки. ще бъде създаден Инфор-
мационен риболовен център, който да ориентира туристите в традиционните 
и модерните риболовни практики, с които могат да се запознаят. 

Музеят зуйдерзе иска да поддържа жива историята на риболова посред-
ством възстановяване на „тримата братя“, дървена рибарска лодка, от чиито 
вид са оцелели само две.  проектът включва и възстановяване на дървените 
укрепления на пазарното пристанище.
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промяната в начина на хранене на холандците означава растящ пазар за 
морски хранителни продукти и рибни полу-готови храни.  
Риболовният сектор е започнал да се възползва от тези възможности.  
ето някои примери за инициативи:

Пристанище ден оивер, холандия

„всички идват тук заради качеството“, казва сандра кроментюн, която има 
щанд на рибния пазар виринген на пристанище ден оивер, провинция в се-
верна Холандия. сандра продава италианско вино, а не риба и го купува от 
семейството си на езерото Гарда, а също и висококачествена консервира-
на риба от киберон във Франция. „Пазарът е за всички, които продават 
храни и напитки с високо качество от дребномащабни производители“, 
обяснява Гертиян снеекес, мениджър на този уникален холандски пазар, 
който се организира в съботните сутрини, 40 седмици в годината. „Ден Ои-
вер преживяваше стагнация в социалния и икономическия си живот. Нещо 
трябваше да се направи. Рибарският кооператив обсъди какви стъпки 
да предприеме и така се появи идеята за този пазар. Той имаше незаба-
вен успех. С всяка следваща седмица броят на посетителите растеше“. 
благодарение на добрите отзиви и рекламата на посетителите, и на доброто 
медийно отразяване пазарът в момента привлича около 1000 купувачи на 
седмица, идващи от радиус от 100 км. „Клиентите са много разнообразни, 
но това, което ги обединява, е вкусът към добрата риба.“ петнадесет 
рибари продават около 40 различни вида риба на пазара, всички уловени 
в северно море. тези преки продажби са сериозна добавена стойност за 
рибарите в сравнение със само продажби на едро. а въздействието върху 
местната общност е още по-голямо. пазарът привлича бизнес в ден оивер 
– кафенета, хотели и ресторанти. пристанището се е превърнало в турис-
тическа атракция. през сезона се организират разходки по море и „шоу на 
рибарските лодки“. 

Урк винаги е бил важно рибарско пристанище, сред водещите в Холандия и 
затова е избран за инвестиране на средства по ос 4. Риболовът е определя-
ща част от местната индустрия. в бизнес парка всяка трета сграда съдържа 
думите „риба“ или „морски храни“ в името си. по данни на общинската 
рибарска платформа, в риболова в Урк участват 80 лодки и 800 рибари; със 
сектора са свързани над 1000 работни места и на него се дължи около 65% 
от местния икономически резултат; в преработката и продажбата на риба 
участват около 40 фирми. според Филип ден напел „Урк е хъб за рибарска-
та индустрия в Холандия, макар пристанището да не е вече разположено 
на открито море.“ повечето местни рибари продължават да излизат в се-
верно море и вносът и износът показват силен растеж. 
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„Урк разполага с незаменима експертиза, която в никакъв случай не 
трябва да бъде загубена“, твърди Ян Рас, мениджър на компанията за 
обработка и маркетинг Сий Фреш и неин основател. „В началото про-
давахме типично холандски продукти и по-конкретно всички дънни риби 
от Северно море – писия, калкан, камбала. В светлината на намаляване-
то на квотите адаптирахме стратегията си с цел навлизане на паза-
рите на Русия, Естония, Виетнам и Шри Ланка с внос. Отворихме цех за 
замразени продукти и сега работим и в двете посоки – нагоре и надолу 
по веригата в сектора. Целта е да стигнем възможно най-близо до край-
ния потребител.“ Сий Фреш зарежда с прясна риба магазини във Фран-
ция, Белгия и Германия, „защото за съжаление в нашите супермаркети 
няма рибни щандове. Освен това холандците консумират по 5 кг. прясна 
риба годишно на човек в сравнение с 25 кг. във Франция.“

Фирмата е кандидатствала по ос 4 и е получила финансиране от EUR 300  
000 за оборудване за опаковане и етикетиране, част от проекта й за произ-
водство и продажба на около 40 вида ястия: маринован стек от риба тон, 
шишчета от сьомга, риба, готова за печене на фурна, серия тапас и гурме, 
както и сезонни вариации за лятото и за коледа. тя е сключила договор с 
най-реномирания ресторант в Урк. ястията, които се произвеждат индус-
триално, първо са били съставени, сготвени, дегустирани и проверени от 
ресторанта. 
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каМПании за Привличане на интерес къМ Морската храна

Партньорство за залива Морей, Шотландия

на партньорство за залива Морей е отпусната сумата от £11,433 за проекта 
им „Морска храна – предлагаме тук“. проектът е съвместен за три МИРГ и се 
състои от поредица от събития и маркетингови инициативи за насърчаване 
на жителите и посетителите към потребление на качествена местна морска 
храна от северното крайбрежие и залива Морей.

алиотика – Градът на риболова, Франция

Градът на риболова се намира в бретания. това е модерен и интерактивен 
център, който пренася посетителите в света на морския риболов. отпусна-
тата помощ е EUR 49 854, а общата стойност на проекта е EUR 270 000. тази 
уникална новаторска конструкция на атлантическия бряг се радва на над 47 
000 посетители годишно. тя предлага възхитителна гледка от панорамната 
тераса над пристанището и когато приближи 17:00 ч., посетителите се скупч-
ват да наблюдават акостирането на рибарските лодки. Центърът организира 
екскурзии до рибната борса и тематични уъркшопове и разходки по крайбре-
жието. отскоро Градът на риболова предлага и нова изложба „от морето до 
чинията“, която показва различните етапи на обработката на рибата. крайна-
та цел на проекта е популяризиране на рибата и рибарския сектор.
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Белгийска крайбрежна МирГ

белгийската крайбрежна МИРГ обхваща цялата крайбрежна зона на белгия 
(66 км). тя има около 220 000 жители, от които 300 работят в риболова, 
аквакултурата и преработката на риба. Регистрираните предприятия са 73. 
Ръководено от провинция западна Фландрия, партньорството МИРГ включва 
представители на рибарския сектор, рибните пазари, местните общности и 
други заинтересовани страни. 

проектите на групата включват:

• валдувис: разработване на система за класация на различните харак-
теристики (социални, икономически и екологични) на местните рибни 
продукти за включване в схема за етикетиране от типа MSC (Морския 
управляващ съвет);

• Fish2know: промоция на потреблението на местни видове посредством 
инициативи, обединяващи учащи в областта на кетъринга, рибари и 
местни предприятия за осведомяване и популризиране на устойчивото 
местно производство;

• Cool! Ik voel!: интерактивен аквариум, разположен в националния музей 
на риболова, където рибарите се обучават за участие в семинари за об-
разователни дейности за деца;

• Шеф готвачи и рибари от северно море: създаване на пазар за слабо 
търсени рибни видове;

• проектът лангуста: възраждане на традиционните ферми за лангуста и 
проучване на потенциални пазари;

• 100%FISH: уъркшоп как да използваме всяка част от рибата. 
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една от ключовите цели е да се популяризира местния улов сред различните 
целеви групи. според МИРГ ролята на шеф готвачите е да бъдат посланици 
на продуктите, като демонстрират разнообразието им и тяхната многостран-
ност пред обществеността. на тях се гледа като на задаващи бъдещите тен-
денции. 

един от проектите, “A l’Ostendaise”, свързва 20 ресторанта с местни рибари. 
всеки месец участващите ресторанти използват нов вид риба и я реклами-
рат на своите клиенти. Идеята е шеф готвачите да се потопят в света на 
рибарите, за да могат да сервират истории заедно със своите ястия. 

в допълнение на този проект МИРГ финансира и проекта „Риба“ за съче-
таване на храни. той е източник на вдъхновение, позволяващ на готвачите 
да създават нови комбинации в своите кухни. съчетаването на храни не се 
прави по интуиция или по съществуващи рецепти, а по научен метод, който 
дава обективен набор от възможни комбинации. Учените са поискали по-
мощта на МИРГ за проучването на 18 рибни вида и три различни начина за 
приготвянето им. в резултат са изработени диаграми от съчетания, които 
предоставят всички възможни комбинации. 

сардини от корнуол, великобритания

обща стойност EUR 41 515, финансиран от МИРГ с EUR 3 458. Целта на този 
проект е корнуолските сардини да получат признание като продукт със ста-
тут на „защитено географско обозначение“. проектът е част от по-мащабна 
инициатива за получаване на знак за добре управлявано и устойчиво рибо-
ловно стопанство. Инициативата обединява рибари, преработватели и ре-
гулаторните органи в асоциация, чиито цели са насърчаване на качеството, 
устойчивостта и проследяемостта, както и защита на търговския имидж на 
корнуолските сардини. процесът на сертификация отнема над четири годи-
ни, но в крайна сметка развитието на местната марка е успешно. предприета 
е и следващата стъпка за получаване на защитен статут в ес.
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съхраняване на наследството на риБарските оБщности 
като част от културната история 

дружество „наследството на Герлох и областта“, Шотландия

планинският МИРГ на Шотландия е дал своя принос в размер на £1,034 за 
проекта за дигитализиране на колекцията на музея „наследството на Гар-
лох“, състояща се от свързани с риболова предмети и архивни материали. 
колекцията съхранява и устната история, свързана с рибарската индустрия 
на района, записана благодарение на проведени интервюта с представители 
на местните рибарски общности.

тръст за наследството на либстър, Шотландия

тръстът за наследството на Либстър е получил от МИРГ финансиране в раз-
мер на £6,534 за съхраняване на рибарска лодка от 19 век, наречена Духът 
на Либстър. Реплика на лодката, която е била използвана в градчето по 
времето, когато пристанището му е било едно от основните пристанища за 
улов на херинга в Шотландия, е поставена като експонат за посетителите.

Пеи Басан д‘аркашон, Франция

„пътят на морското наследство“ е проект, посветен на историческото на-
следство на района, свързано с морето. Част от него е така-нареченият 
„Маршрут на стридата“, който е в процес на разработване. ерве божон, ри-
бар и съпругата му, която притежава павилион за стриди, искат да създадат 
цялостен образователен пакет. павилионите за стриди са една от основните 
особености и атракции на басан д‘аркашон. всеки собственик на ферма има 
павилион за стриди, в който държи оборудването си, но много от тях се из-
ползват и за дегустации и дори за директни продажби. 

анжелика Херман, фермер, продава стридите си на пазара в тулуза, но има 
и павилион за дегустация в Ла тест. заедно със свой колега тя е разра-
ботила туристически пакет, съчетаващ дегустация, образоване, промоция и 
осведомяване. „Приемаме групи, не отделни туристи“, уточнява анжели-
ка. „Дегустацията започва с подробно разяснение на отглеждането на 
стриди. Това помага на хората да разберат стандартите и предизви-
кателствата в нашата професия. Освен това те чуват посланието, 
че традиционното отглеждане на стриди трябва да се защитава – то 
използва стриди, които са родени в морето, а не в епруветка.“
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Модернизация и доБавяне  
на стойност къМ Пристанищата 

Пристанищен съвет уик, Шотландия

планинският МИРГ е финансирал проекта на пристанищен съвет Уик за мон-
тиране на три 12-метрови котвени стоянки за увеличаване на капацитета на 
пристанището до 84 места и за монтиране на устройства, представящи ис-
торията на пристанището, местната дива фауна и крайбрежните пътеки на 
различни езици с £30,098.70. проектът има много положителен ефект върху 
пристанището и прилежащата инфраструктура и генериран около £35,000 
приходи за местната икономика (2009 г.). капацитетът се усвоява изцяло и 
има списък на чакащите за стоянките. той привлича посетители, което е от 
полза и за микро бизнеса и туристическия сектор в района.

Пристанище хелмсдейл 2013, Шотландия 

пристанище Хелмсдейл получава от планинския МИРГ £12,735.00 за ин-
женерно проучване (за изпълнимост), което да оцени дали пристанището 
може да бъде подобрено така, че да отговори на необходимите изисквания 
за действие и поддръжка на индустрията. то включва батиметрични и то-
пографски изследвания и проучване за техническа изпълнимост на наме-
рението за увеличаване на дълбочината на подхода към пристанището с 2 
метра при всякакви условия.
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оБучение за разШиряване и оБоГатяване 
на дейностите в риБарския сектор 

спортен, младежки и обучителен център асинт, Шотландия 

планинският МИРГ отпуска на спортен, младежки и обучителен център асинт 
сумата от £29,481 за двугодишен проект за предоставяне на обучение, мен-
торство и подкрепа за хора и дружества от асинт. проектът цели да насърчи 
интереса към морския сектор, да подкрепи рибарската общност за развитие 
на нови предприятия и разширяване на съществуващия бизнес.

женският кооператив, Франция

анжелика Херман е една от основателките на асоциация „обединени жени 
на морето“, чиято цел е да насърчава ролята на жените в риболова и отглеж-
дането на стриди във ферми, както и да рекламира продуктите от гледна 
точка на качество и произход. асоциацията провежда образователни дей-
ности и обучения, благодарение на които 15 жени от морската общност са 
придобили различни образователни степени и дипломи. „за да структурира-
ме този проект в икономически и социален план, ние разгледахме опита на 
различни рибарски общности, които са част от мрежата AKTEA: преработва-
що предприятие във васа, Финландия, кооператив за производство на миди 
в Галиция, различни примери за диверсификация на рибните продукти от 
Ирландия, полу-интензивна ферма за аквакултура близо до сайн в португа-
лия. тук в аркашон целта ни е да създадем кооператив, който ще произвеж-
да специални рибена и мидена супи и ястие с морски дарове във вакуумна 
опаковка. за целта трябва първо да инвестираме в кухненско оборудване. 
ние нямаме собствена идентичност. трябва всички да помогнат, за да съз-
дадем свой имидж и колективен бранд басан д‘аркашон. става по-лесно, 
когато сме под един флаг.“
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МирГ Марен олерон, Франция

Местната инициативна група обхваща селска и крайбрежна територия, от 
която природните и селскостопански области заемат 85% (40% от тях мочу-
рища). туризмът е важна част от местната икономика, заедно с услугите 
и търговските дейности. от гледна точка на морските дейности водеща е 
ролята на фермите за риба и аквакултура, събирането на черупчести, про-
изводството на стриди и свързаните производства в солените блата. Марен 
олерон е известен с фермите си за стриди (включително събиране на хай-
вер и отглеждане със сертификат за защитен географски район) – 50% от 
френското производство е от този район. пристанище котиниер подкрепя 
дребномащабна флотилия с годишен оборот от 29 милиона евро.

стратегията на МИРГ Марен олерон има следните приоритети, определени 
така, че да поставят рибарството и неговия улов в центъра на икономиче-
ското развитие:

* създаване на условия за заетост: подкрепа на професионалистите и ди-
версифициране на производството в сектора, подобряване на условията за 
работа и уменията;

* колективни действия за запазване на доброто състояние на околната сре-
да в района и включване на различни сектори в териториалната динамика: 
управление на отпадъците и овладяване на природните бедствия (наводне-
ния и ерозия);

* популяризиране на продуктите и техните производители, създаване на 
местна добавена стойност: подобряване на пазарните възможности за мест-
ните производители, увеличаване на местното потребление на морска храна 
и по-добра комуникация на продуктите, особено сред младежите.

сред планираните проекти са нови програми за обучение за продавачите на 
риба, в това число специализираните в продажба на стриди; създаване на 
приложение за дегустация на стриди и миди във фермите; образователен 
проект за продуктите, историята и възможностите за кариера в сектора за 
местните училища; намаляване на загубите при източника (идентифициране 
на процеси за намаляване и повторно използване на отпадъка от производ-
ството на стриди). 

двете МИРГ Марен олерон и аркашон са създали програма за сътрудни-
чество, която предвижда обмяна на опит по общи проблеми между профе-
сионални рибари и производители на стриди и миди, в това число риболо-
вен туризъм, правните ограничения пред диверификацията на дейностите, 
и причините и икономическите последствия от смъртността на стридите в 
двата района. проведени са тематични семинари с широко участие на заин-
тересованите страни.
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устойчиво развитие на риБарските райони 

през 2016 г. европейският съюз избра Галисия (заедно с Финландия) като 
пример за останалите държави за проекти за устойчиво развитие на рибар-
ските райони, осъществени през местните инициативни рибарски групи.

рибарско сдружение вилабоа, испания

Инициативата е подкрепена с EUR 40,000 и представлява пилотен проект 
за премахване на водораслите от мидените ферми във вилабоа, за да се 
избегнат загуби на продукция. Целта е прилагане на компост система за 
управлението на водораслите: те се събират при чистенето и се превръщат в 
компост, който се използва за поддържане на общинските паркове и градини 
от съседите. преки ползи реализират 59 души (събирачите и граждани на 
вилабоа с посредничеството на общинския съвет).

силата на мрежите, Франция

ново териториално партньорство, опазването на морето и популяризиране-
то на автентично наследство и продукти са все потенциални активи и въз-
можности за МИРГ, включващи мрежи от дребномащабни производители. 
„преките продажби не са достатъчни, защото в този сценарий всеки произ-
водител се концентрира върху собствения си продукт и няма мултиплициращ 
ефект“, казва жан-Шарл Мовио. МИРГ е започнала да идентифицира мал-
ки преработващи предприятия, които могат да бъдат интегрирани в мрежа. 
„От няколко години фермите за стриди организират дегустации в па-
вилионите, които са отлична промоция и възможност за възраждане на 
пристанищата. Освен това рибарите разработват проекти за обработ-
ка на морските продукти. Вече има производства в проект и нови идеи. 
Тези инициативи са потенциална добавена стойност за района. Целта на 
МИРГ д‘Аркашон е да осигури подкрепа и местно знание. Иновациите, мре-
жите и обединяването на умения са важните бъдещи дейности за нас.“
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МирГ Пеи д‘оре, Бретан, Франция

Местната група е подкрепила проект за проследяване на замърсяването на 
водата – сериозен проблем в областта, който се дължи частично на липсата 
на координация между дейностите на местните заинтересовани страни и на 
конфликти между фермерите и производителите на черупчести водни орга-
низми. МИРГ отпуска малка сума - € 7 200 – за създаването на местен съвет, 
обединяващ професионалните рибари, местните власти и други участници 
за координиране на опитите за идентифициране и намаляване на източни-
ците на бактериологично замърсяване, което оказва негативно въздействие 
върху зоните за лов на черупчести. крайната цел е да бъде оказано съдей-
ствие на местните власти за разработване на план за действие за справяне 
с това замърсяване, като се възложат конкретни отговорности по сектори. 
една от големите ползи от проекта е по-доброто разбиране и повишената 
отговорност към ролята, която всеки играе в преодоляването на замърсява-
нето.

осигурява се методическа, техническа и финансова подкрепа за инициати-
ви, които събират професионалистите заедно и обединяват техните ресур-
си. Изпълняват се и дейности за популяризиране на рибните продукти (от 
рода на организиране на събития за приготвяне на морска храна, в които се 
включват местните хора, училищата и туристите, участие в панаири с дегус-
тации и преки продажби, сътрудничество с реномирани ресторанти).

пеи д‘оре е оформен от морски дейности от десетилетия. Макар до днес ри-
боловът и рибните ферми да са важен сектор от гледна точка на добавената 
стойност и заетостта в района, особено на островите, запазването им става 
все по-трудно. тежестта на туризма, свързан с привлекателността на района, 
е довел до голямо търсене на ваканционни имоти и силно въздействие вър-
ху местната икономика. затова се разработват и целенасочени туристически 
предложения, чрез които посетителите да открият риболова и отглеждането 
на аквакултура (изграждане на „къща на стридите“, посещения на фермите 
и на преработващите предприятия, търгът в киберон, връзки между произ-
водители, собственици на ресторанти и потребители и т.н.).
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екотуризъм в биосферен резерват,  Швеция

Финансиране от МИРГ в размер на EUR 10 070, обща стойност на проекта 
EUR 38 600. в района на МИРГ вьонерн-кинекуле екотуризмът не е просто 
възможност. със съществуващата мрежа от повече от 20 местни партньора, 
сред които Мсп, ресторанти, къмпинги, микро пивоварни, музеи и фирми за 
наемане на велосипеди, районът успешно е капитализирал предприемаческа 
политика за консервация на природата. в началото три общини започват да 
проучват как районът може да бъде признат от Юнеско за биосферен резер-
ват. Шест години упорита работа водят до изчерпателна оценка на качество-
то на екосистемите и по-добро разбиране за ролята, която икономическите 
агенти в района биха могли да играят в управлението и остойностяването на 
този природен капитал. процесът довежда до официалното му признаване 
и създаването на нпо за управление на биосферен резерват. впоследствие 
то е избрано за МИРГ, с което въвежда рибарския елемент. до момента (от 
2010 г.) са изпълнени 12 проекта, които се градят върху икономическите 
и историческите аспекти на местните риболовни стопанства и надграждат 
екотуризма, развиван от резервата.
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оПолзотворяване на ресурси  
с еколоГичен/социален еФект

салинас дел астур, испания

Рибната ферма салинас дел астур, което отглежда и продава лаврак и ци-
пура, идентифицира бизнес възможност в излишъците и изхвърляните ко-
личества от местната рибна борса. дотогава се били пращани за изгаряне, а 
предприятието е имало разход от €40 000 за храна на рибата. с финансовата 
подкрепа на МИРГ Уелва (в размер на €7 014) предприятието инвестира в 
оборудване, което му позволява да произвежда собствена храна за рибата с 
високо качество от местните отпадъци. с помощта на оборудването и с доба-
вяне на хляб (също произвеждан от компанията от местни хлебни отпадъци) 
проектът преобразува изхвърляните количества в ценен ресурс с положите-
лен страничен ефект върху околната среда. салинас дел астур произвежда 
50% от храната, необходима му за отглеждането на рибата. 

семейният бизнес

от другата страна на басейна аркашон в красивото селце Л‘ерб а Леж-кап 
Фере Марк Льокел също приема за своя стратегия нови начини за пригот-
вяне на продукцията. Марк е готвач, който се захваща с консервиране в 
опит да рекламира продукцията на фермата за стриди на брат си. той има 
и допълнителната мотивация всички тези рибни видове, които изхвърляме 
в кофата, а биха могли да станат вкусни с малко обработка.“ продукцията 
на Марк от рилет и „бяла супа по аркашонски“ е с много малък мащаб и се 
изпраща на външен оператор за опаковане (център за хора с увреждания на 
около 130 км). но той има планове за разширяване и подобряване на процеса 
на стерилизация, за да може да я складира за по-дълго и да увеличи про-
изведените количества, защото пазарът расте бързо и е много важно да се 
осигури производствен капацитет. затова Марк Льокел търси съюзници, за 
да достигне критична маса и икономия от мащаба чрез споделяне на интер-
нет сайта и организацията на продажбите. 
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асоциация Памарио делта, литва

Финансиране от МИРГ в размер на EUR 46 500, обща стойност на проекта 
EUR 62 000. асоциация памарио делта изпълнява проекта „стимули за ри-
барите и адаптиране на уменията за отдих и туризъм“ в съответствие със 
стратегията за устойчиво развитие на рибарските район на общините си-
луте и неринга. Целта на този проект да представи на рибарите и техните 
семейства най-новото оборудване за риболов и за наблюдение на птици, 
както и за ваканционни любителски риболов и водни дейности. предвидена 
е конференция по управление на воден туризъм. асоциацията е закупила 
оборудването за риболов и планира да купува оборудване за наблюдение на 
птици и записващи устройства за провеждане на теоретично и практическо 
обучение по възможностите за орнитоложки туризъм.

областно сътрудничество талси, латвия

МИРГ областно сътрудничество талси се намира в западната част на лат-
вийския бряг с население от 38 686 жители. МИРГ е асоциация на 26 члена, 
сред които 14 представители на местните власти, 8 представители на нпо 
и 4 на частни предприятия. Формирани са два съвета (които играят ролята 
на комисия за подбор на проекти) – един за финансиране по Лидер и един 
по ос 4. Рибарската част на местната стратегия за развитие е с фокус върху 
„устойчивото развитие на районите, зависими от риболова.“ ключови цели 
са увеличаване на работните места, конкурентоспособността, равенството 
между половете, иновациите и регионално и международно сътрудничест-
во. 

Избрани са дейности като обновяване и развитие на селата, зависими от 
риболова, развитие на риболовната и туристическата инфраструктура и на 
услугите и подобряване и диверсификация на икономическите дейности. 

сред предложенията за проекти прави впечатление ниската активност на 
частния сектор, което се отдава на факта, че данък добавена стойност не 
е допустим разход. Много от тях са с фокус увеличаване на привлекател-
ността на рибарските райони за туристи – възстановяване на стари селища, 
разработване на водни туристически маршрути (пътуване с лодка по реката 
за разглеждане на забележителности), изграждане на рибни щандове по-
край езерата и дори картинг писта. 

Латвийската национална рибарска мрежа е създадена в началото на 2010 г. 
тя обединява не само МИРГ, но и други участници от рибарския сектор.
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иновации в ПредлаГането от страна 
на риБарски ПредПриятия

семейно предприятие Балфего, испания 

с помощ в размер на € 165 790 от МИРГ семейно предприятие балфего пред-
лага ново, уникално туристическо преживяване, свързано с емблематичния 
южен тунец от май 2012 г. предприятието е пионер в лова и отглеждането 
му и преди няколко години започна уникална форма на риболовен туризъм, 
който няма еквивалент в световен мащаб – плуване с този вид риба тон. по-
мощта е използвана за закупуването на пътнически катамаран (чиято обща 
стойност € 875 000) с капацитет за превозване на 70 души. посещението във 
фермата е едновременно забавление и образователна дейност. 

екскурзията е с продължителност два часа. докато пътуват към фермата, 
пътниците гледат видео филм за рибата тон, начините за улова й и съответ-
ните екологични аспекти. но кулминацията е, когато посетителите пристиг-
нат на място, облекат банските си костюми и се гмурнат в басейна, за да 
плуват сред около 500 риби тон. преживяването е несравнимо! сега фирма-
та планира втори туристически продукт – подводно наблюдение на рибата 
– но смята да го възложи на специализирана компания, защото гмуркането е 
друга професия и целевата й аудитория е различна. по пътя обратно тури-
стите гледат второ видео за отглеждането на риба тон във ферма и опитват 
от продуктите. в периода май-октомври 2012 г. клиенти на екскурзията са 
шест хиляди души. тя е създала осем работни места. 

 с флотилия от шест лодки, всички на док в Л‘аметла де Мар – на север от 
делтата на ебро, семейството е специализирано в риболова на тунеца от три 
поколения и е единственото в европа, което използва голямата рибарска 
мрежа „невод“. предприятието наема 120 души и е лидер на пазара на риба 
тон в Испания и първото риболовно предприятие в страната с пълен контрол 
върху съответния пазар „от мрежата до вилицата“, т.е. от улавянето до край-
ния потребител. около 75% от производството е изцяло за износ, основно в 
азия. 

през 2006 г. семейството започва да отглежда риба тон, като изгражда ду-
зина „басейни“ на 2,5 мили от пристанището Л‘аметла де Мар, където се 
опитва да пресъздаде естествени условия на живот на рибата в максимал-
ната възможна степен. Рибите се улавят живи през пролетта на изток от ба-
леарските острови по метод, който не позволява улов на млади екземпляри 
и който няма никакво въздействие върху морското дъно. 
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живата риба се прехвърля от мрежата в друга, специална мрежа за транс-
портиране, която се тегли (много бавно, най-много с един възел, за да не 
стресира рибата) до „фермата“, която е точно до брега на Л‘аметла де Мар. 
там рибата остава между 4 и 12 месеца, докато си възстанови телесната 
маса, загубена по време на репродуктивния цикъл, заради който е мигрира-
ла от средата на атлантика до средиземно море. 

предприятието е добре интегрирано в района. освен екскурзията, то пред-
лага и посещения на рибарското селище, работи с рибната борса и местните 
ресторанти. организират се семинари за готвачи за приготвяне на южния 
тунец. проектът има сериозен принос в развитието на района по иновативен 
начин, изградил е връзки между рибарската и туристическа индустрия и е 
открил нови работни места.

Пеи Басан д‘аркашон – вал де л‘ейр, Франция

Разположен на около 30 км. югоизточно от бордо, басан д‘аркашон е истин-
ско вътрешно море, свързано с атлантическия океан с тесен канал. това е 
солено водно море с размер 182 км2 при прилив. Цялото протежение на бре-
га е урбанизирано, а икономиката се основава на риболов, ферми за стриди 
и туризъм. Местната рибарска група обединява 17 общини, четири кантона и 
130 000 жители. тя функционира на три нива: оперативен комитет, съставен 
от трима избрани членове на три между общински администрации; техниче-
ски комитет, обединяващ представители на трите администрации и регио-
налния природен парк Ланд де Гаскон за изпълнението на местните проекти. 

основните дейности на МИРГ за рибарския район включват туризъм, култур-
но и градско развитие. въведени са също и процеси за устойчиво развитие 
посредством прилагането на местен „дневен ред 21“, който трябва да укре-
пи връзките между крайбрежието и вътрешните райони. давайки по-голя-
мо участие на частните членове и посредством двойно председателство на 
член на рибарската общност и на фермерите за миди и стриди, програмният 
комитет на МИРГ е въвел нова форма на управление в местния контекст. 

планът за развитие е формулирал като цел изграждането на „нов вид морска 
солидарност“ чрез създаване на връзки, засилване на синергията между 
дейностите, набиране на експертиза и посрещане на предизвикателствата 
пред изключителната, но застрашена среда. той съдържа три приоритета: 1. 
Морска солидарност за запазване и подобряване на наследството на приро-
дата; 2. Морска солидарност за отговорно икономическо развитие; 3. Морска 
солидарност за подновяване на териториалния морски диалог.
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„По пътя на северните риболовци“, МирГ словинска - Полша

Районът на МИРГ обхваща осем съседни общини, разположени в зоната на 
долината бариж парк и „остоя над барижа“ – най-голямата защитена зона 
по европейската мрежа натура 2000 в полша. това има силно обединяващ 
ефект за района. поради изискванията за консервация на природата индус-
триалното развитие е ограничено. затова основен източник на доходи за 
местните хора са селския туризъм, ресторантите, наемане на велосипеди и 
канута. 

проектите са свързани с реконструкция за създаване на риболовна площад-
ка на езерото и обновяване на сграда за изграждане на център, представящ 
местните риболовни традиции; изграждане на воден резервоар за защита от 
наводнения и за отдих в град Милиш и реновиране на езерото Шперек като 
плаж. 

МИРГ словинска разработва туристически маршрут, основан на местната 
рибарска култура и традиция. Целта е диверсифициране на риболовните 
дейности, като се подпомогне активното участие на местните рибарски общ-
ности. направен е подробен списък на наличните местни ресурси (места, 
сгради, атракции, свързани с риболова и морето) и е проведен семинар за 
представителите на рибарската общност. в резултат са изработени турис-
тически пакети, свързани с риболова, за различни целеви групи. например 
пакетът за семейства с деца включва настаняване в рибарска къща, велоси-
педна обиколка с урок по история за района „на живо‘ и посещение на малко 
рибарско пристанище за наблюдение на ежедневната работа на рибарите. 
проектът е част от „по пътя на северните риболовци“ с промоция на центро-
ве за обучение – сътрудничество на шест МИРГ-а от северна полша.
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Философията, стояща зад обозначе-
нието „интелигентен риболов“, очер-
тава посоката за бъдещо развитие на 
сектора. прости подобрения или моди-
фикации в начина, по който се правят 
нещата, могат да добавят стойност без 
непременно да се налага да се проме-
ня самия продукт или да се правят зна-
чителни инвестиции на време и пари. 
за идентифициране на такива възмож-
ности си заслужава да бъдат разгле-
дани всички аспекти на организацията 
и управлението на бизнеса (производ-
ство, съхранение, дистрибуция, марке-
тинг и т.н.). например категоризацията 
на улова по специални критерии (колко 
е прясна рибата, специални размери, 
цвят на месото) или откриването на 
начини за използване на излишъците 
са примери за потенциална добавена 
стойност. 

дългата и късата верига за дистрибу-
ция се разграничават по броя на по-
средниците между производителя и 
потребителя. късите дистрибуторски 
вериги имат най-много един посредник 
и включват директни продажби на мяс-
тото на производство или акостиране, 
на местни пазари, в собствен магазин, 
по интернет и в специализирани рибни 
магазини или ресторанти. този подход 
се използва от някои рибари за про-
дажба на част от продукцията им и за 
диверсифициране на източниците им 
на доходи. 

продажбите по късата верига изискват 
посвещаване на достатъчно време, 
особено в случая с преките продажби, 
които изискват пряк контакт с всеки 
клиент. приходът от всяка продаде-
на риба обаче е значително по-висок, 
което ги прави добро допълнение или 
алтернатива на дистрибуцията по дъл-
гата верига в зависимост от наличното 
време и пазарния потенциал.  ако фо-
кусът е върху местния пазар, е важно 
местното население (и/или посетите-
лите) да са достатъчно за формиране 
на жизнеспособен пазар. 

късата верига може да включва обра-
ботени и пресни продукти. обработка-
та се състои от приготвяне (изчистване, 
филетиране), сготвяне, консервиране 
(сушене, осоляване, пушене, марино-
ване) и опаковане (замразяване, поста-
вяне в консерви, вакуумиране). всичко 
това увеличава живота на продуктите, 
прави ги по-удобни и привлекателни 
на вид и мирис и на практика създа-
ва нови продукти, които отговарят в 
по-голяма степен на нуждите на опре-
делени групи като туристи или посети-
тели, или на дистрибуцията на по-голе-
ми разстояния. 

Философията интелигентен риболов
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независимо къде се продава един про-
дукт или под каква форма, продукто-
вата диференциация изисква клиен-
тите да са запознати с уникалните му 
характеристики или добавена стой-
ност. за преки продажби на прясна 
риба на пристанището или на местния 
пазар тази информация може да бъде 
поднесена направо от производителя. 
обработените продукти или по-дългата 
верига на дистрибуция обаче обикно-
вено изискват някаква форма на ети-
кетиране или обозначаване. етикетите 
обикновено налагат някаква форма на 
независима сертификация. те се из-
ползват за удостоверяване на качест-
вото на продукта, неговия географски 
произход или спазване на определени 
екологични стандарти по време на про-
изводствения процес. примери за това 
са защитения произход или защитеното 
географско указание на ес, или нацио-
нални схеми за удостоверяване на ка-
чество като Червения етикет във Фран-
ция, който може да бъде присъден и 
на чуждестранни продукти, продавани 
във Франция. 

екологичните стандарти се удостове-
ряват със сертификат за органичен 
продукт в случая с рибните ферми или 
с еко етикети за риболовни стопанства 
(като MSC, Friends of the Sea, немския 
Naturland и шведския KRAV за органич-
ни храни). както показва примера с 
корнуолската сардина, етикетирането 
може да се използва за създаване на 
търговска марка или за засилване на 
доверието в такава. 

добавената стойност на местните ри-
боловни стопанства може и вече по-
мага за оцеляването на много малки 
риболовци от цяла европа. те прилагат 
разнообразни подходи, които демон-
стрират разнообразни възможности, с 
каквито местните предприятия и мест-
ните общности разполагат за добавяне 
на стойност към ресурсите на тяхната 
територия. капитализирането на уни-
калните предимства и характеристики 
на местната територия може да помог-
не за разграничаването й и за отваря-
не на нови пазарни възможности за 
местните продукти. това обаче изисква 
нови умения и по-добра интеграция на 
стопанствата в процеса на териториал-
но развитие. 
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6. структуриране на Партньорствата

Регламентът на ес изисква дейностите 
по ос 4 да се осъществяват от групи или 
партньорства, обхващащи „представи-
тели на рибарския сектор и на други 
съответни местни социално-икономи-
чески сектори“. следователно, подхо-
дът трябва да бъде насочен към включ-
ване, а анализът на заинтересованите 
страни трябва да вземе предвид групи, 
които често остават изключени. опитът 
от програма „Лидер“ показва, че сред 
групите, най-често изключвани от по-
добни инициативи, са: младежите (чи-
ето бъдеще е под заплаха), активното 
население (което може да е в ограни-
чен брой), жените (често изключвани 
в доминираните от мъже промишлени 
сектори) или възрастното население 
(често със солиден опит и на разполо-
жение). 

тъй като ос 4 има отношение към ри-
барските групи, важно е да се гаран-
тира силно присъствие на рибарския 
сектор. същевременно е жизненоваж-
но да няма доминиране на един сектор 
или партньор. балансираното и включ-
ващо партньорство може да създаде 
по-ефективна и балансирана страте-
гия, отразяваща нуждите на района и 
всякакви специфични нужди или инте-
реси. това може също да мотивира и 
между общностно участие чрез оценя-
ване на приноса на хората и насърча-
ването им да споделят своите ресурси 
(време, знания за територията, финан-
сови и технически ресурси) в полза на 
района. 

какъв е начинът за идентифициране 
и привличане на партньори? 

ако партньорството възнамерява да 
допринесе реално за развитието на ра-
йона, важно е да се гарантира, че за 
партньори са привлечени всички ос-
новни заинтересовани страни. потен-
циалните партньори трябва да имат 
реален интерес да извършат промени, 
да подкрепят работата на партньор-
ство, да имат желанието да предоста-
вят своите ресурси и репутация и да 
помагат за популяризиране и насърча-
ване на други лица за присъединяване 
към процеса. 

Изграждането на партньорство обик-
новено е инициатива на основната гру-
па от заинтересовани или мотивирани 
хора, желаещи да се ангажират със съв-
местна дейност. съществена задача на 
първоначалния етап е да бъдат иден-
тифицирани заинтересованите страни, 
което включва анализ на всички хора, 
организации и институции, оказвали 
или способни да окажат значително 
влияние (положително или отрицател-
но!) върху развитието на територията. 
след това тези заинтересовани страни 
трябва да бъдат поканени за участие в 
работата на партньорството. 
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заинтересованите страни се анализи-
рат от гледна точка на силни и слаби 
страни, мотивация (очаквания) и по-
тенциален принос или на ползите, кои-
то могат да извлекат от участието си в 
партньорството. анализ се прави тра-
диционно по сектори, което позволява 
да се вземат под внимание заинтере-
сованите страни от публичния, стопан-
ския и гражданския сектор. Целта на 
този анализ е да се опишат съществу-
ващите организации, институции и гру-
пи, действащи в даден район.  

Изграждането на партньорство тряб-
ва да се третира като динамичен про-
цес, който се разгръща чрез взаимо-
действието на участниците. това е 
процес, който винаги се развива и е 
много вероятно ролята на партньорите 
да се променя с течение на времето. 
начините и средствата за справяне с 
вътрешните проблеми на партньор-
ството (като конфликти, липса на мо-
тивация на партньорите и т.н.) трябва 
да се адаптират към етапа му на раз-
витие. 
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Местните партньорства могат да бъдат 
много различни в зависимост от нацио-
налния контекст и от специфичните 
нужди на района. въпреки това пове-
чето партньорства осъществяват след-
ните основни функции: 

• изпълнение; 

• финансово управление и админи-
стриране; и 

• вземане на стратегически реше-
ния. 

Функцията „изпълнение“ обикновено 
носи отговорност за: 

• предоставяне на информация и 
оживяване на общността; 

• предоставяне на подкрепа на вно-
сителите на проекти; и 

• изпълнение на онези проекти, 
които са предприети пряко от 
партньорството (например съгла-
сувани стратегически приоритети, 
проекти за сътрудничество и т.н.).

административната и финансовата 
функция могат да се поемат от органи-
зацията, занимаваща се с изпълнение-
то, или от друга. Лицето, което носи 
отговорност за административните и 
финансови въпроси, обикновено има 
грижата за: 

• организиране на проектните пред-
ложения и процеса на подбор 
(включително допустимост); 

Основните функции на местните партньорства
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• финансово управление (включи-
телно искове, плащания, ако гру-
пата оперира с децентрализиран 
бюджет, т.е. извършва плащания 
на бенефициенти на проекти); 

• мониторинг на резултатите и от-
четност; и

• административна подкрепа за ор-
ганите, отговорни за вземането на 
решения. 

освен официалните функции, по-мал-
ко формализираните елементи на 
партньорството играят важна роля за 
мотивиране и насърчаване на парт-
ньорите и обединяването им. Работ-
ните групи могат също да бъдат важен 
начин за привличане на други членове 
от местната общност към работата на 
партньорството. присъствието на мо-
дератор често е необходимо за стиму-
лиране на развитието на партньорство-
то, особено на ранен етап, а активните 
и силни работни групи са един от при-
знаците за неговата зрялост.
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7. оБщовалидните въПроси

равни възможности

Равните възможности за изискване 
към всякакво финансиране по линия 
на ес.  те са заложени в договора за ес 
и отразени в законодателството на вся-
ка държава членка. тук не става дума 
само за зачитане на правата на гражда-
ните, но и за оползотворяване на всич-
ки налични таланти и способности на 
хората. стратегията на МИРГ трябва да 
включва ясно и кратко изложение на 
стратегическия подход за осигуряване 
на равни възможности и предложение 
за прилагането му на практика. праг-
матичният подход тук е възприемане 
на подходяща политика за равни въз-
можности от един от партньорите, съ-
поставянето й със стратегията на ри-
барската група и изменението й, за да 
се демонстрира начина за прилагането 
й на практика. политиката може да се 
добави като приложение.

екологична устойчивост

очаква се всички програми, финанси-
рани от ес, да се придържат към по-
литиката на комисията за екологична 
устойчивост. Интегрирането на еко-
логична устойчивост в стратегиите на 
рибарските райони е особено важно 
поради зависимостта на рибарски-
те общности и икономики от високо-
то качество на природните ресурси и 
околната среда. стратегията трябва 
да изложи принципите за екологична 
устойчивост, които се подкрепят от съ-
ответната рибарска група, и да очертае 
начините за тяхното прилагане и на-
блюдение.

иновации

важен всеобщ стратегически принцип 
е търсенето на иновации, насърчава-
нето на нови, перспективни и предпри-
емачески подходи и решения. при това 
е важно да се отчете съответствието 
между иновации, сътрудничество и из-
граждане на мрежи. както е видно от 
описаните примери за проекти, финан-
сирани от МИРГ в рамките на стратегии 
за развитие на районите, трансферът 
на най-добри практики, споделянето и 
ученето от другите осигурява достъп 
до богат опит и стимулира иновациите.

стимулирането на иновации е един от 
основните принципи на ос 4. акцентът 
върху тях произтича от убеждението, 
че само така рибарските райони могат 
да достигнат пълния си потенциал и че 
трябва да се търсят нови решения за 
съществуващите проблеми. опитът на 
„Лидер“ и други местни инициативи 
показва, че иновациите се възприемат 
трудно, свързват се с риск от провал и 
затова изискват  специално внимание 
и усилия.

в обобщен вид примерите за най-чес-
то използваните форми на иновации 
включват:

• начина на проектиране или на 
управление на проект;

• участниците в проекта и начините 
на тяхното участие в него;

• начините за ресурсно обезпечава-
не на проекта;
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• начините за определяне, използ-
ване, разпространение или съоб-
щаване на резултатите или изво-
дите;

• начините за превръщане на проек-
та в самоиздържащ се;

• начините за свързване на проекта 
с други инициативи.

добре е стратегията да поставя спе-
циален акцент върху тях и да определи 
приоритетно финансиране за подобни 
инициативи.
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8. ПодГотовка на План за изПълнение 
 (Бизнес План или План за действие)

планът за изпълнение е документът, 
който описва как рибарската група ще 
изпълнява стратегията. той придружа-
ва стратегията и в зависимост от спе-
цифичните изисквания на съответната 
държава-членка е съдържа комбина-
ция от следните елементи:

1. описание на процеса на изпълне-
ние;

2. договорености за административно 
и финансово управление, включи-
телно назначаване на персонал;

3. описание на действията за по-на-
татъшното развитие на рибарската 
група;

4. процедура на разработване, канди-
датстване и одобрение на проекти;

5. критерии за избор на проекти за 
финансиране;

6. планирани процедури за наблюде-
ние и оценка;

7. план за популяризиране или кому-
никация;

8. подробна финансова информация 
за разпределението на средства, 
разходи и т.н.

държавите-членки може да изискват и 
допълнителни елементи. в някои слу-
чаи те могат да присъстват в други до-
кументи, да кажем в стратегията. като 
цяло МИРГ трябва да се придържа към 
следните общи изисквания:

Процесът на изпълнение

планът трябва да представи кратка 
обосновка на предвидените методи 
или процедури за изпълнение, която 
изяснява как те ще допринесат за пос-
тигането на общите цели и намерения 
на стратегията. конкретните елементи 
на тези методи обикновено се различа-
ват с оглед на различните предпочита-
ния на местните хора, но могат да бъ-
дат сведени до следния минимум:

• описание на административния и 
финансов ръководен орган;

• структура на групата;

• начин на функциониране на група-
та; 

• основни отговорности на различ-
ните организации; и

• начинът, по който рибарската гру-
па ще взаимодейства с различните 
местни, регионални и национални 
заинтересовани страни и управля-
ващи органи.

добре е тази част да бъде илюстрирана 
под формата на графика или диаграма.
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структура и функциониране на  
рибарската група

основните елементи на тази част об-
хващат:

• основанието за членство в ри-
барската група: дали ще бъде 
представително (т.е. членовете 
принципно представят преките 
интереси на своите организации) 
или корпоративно (т.е. членовете 
принципно действат в интерес на 
рибарската група като цяло);

• какъв по-широк принос могат да 
дадат партньорите за работата на 
рибарската група (например като 
консултанти); 

• правила за вземане на решения 
(например дали това става чрез 
консенсус или гласуване, необхо-
дим ли е кворум и какъв е баланса 
на неговото съставяне и т.н.).

тук се включват основните отговор-
ности на рибарската група и нейните 
членове, както и какви са очаквания-
та към членовете на рибарската група. 
обичайно тези очаквания са  свързани 
с мониторинг на стратегията; популя-
ризиране на програмата; осигуряване 
участието на общността, наблюдение 
на управлението и напредъка; изграж-
дане на мрежи; сътрудничество.

работа с общността

Много е важно да се опише по какъв 
начин по-широката общественост ще 
продължи да участва и ще остане анга-
жирана. това предполага действия от 
рода на работа с разнообразните съ-
ществуващи местни групи или създава-
не на форуми или подгрупи в района. 
трябва да се има предвид и подхода, 
избран за информиране и публичност.

развитие на рибарската група

тази част от плана представя начини-
те, по които рибарската група ще се 
развива по време на цялата програма 
и дейностите, чрез които ще се реали-
зира този процес. описанието може да 
включва организационната структура, 
ресурсите и системите; наемането на 
персонал, обучението на персонала и 
членовете на рибарската група; разши-
ряването на партньорството, изграж-
дането на капацитет и включването на 
общността; изпълнението на приорите-
тите или стратегическите проекти. тя 
трябва да дава отговори на въпросите 
как групата ще се развие или разрасне, 
каква е следващата стъпка и какво ще 
бъде устойчивото наследство, което 
ще остави.

с други думи тук трябва да включим 
основните стъпки, които ще бъдат 
предприети за създаване и развитие 
на рибарската група. полезно е да из-
ползваме таблица или контролен спи-
сък, които да онагледяват действията, 
основните събития, сроковете и отго-
ворните участници. 
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критерии за избор на проекти

тази част от плана изяснява критери-
ите за оценка на проектите за полу-
чаване на безвъзмездна финансова 
помощ. програмните документите на 
държавите членки или регионалните 
програми съдържат основни критерии, 
които трябва да се прилагат от рибар-
ската група при избор на допустими 
проекти. от рибарските групи се очак-
ва да разработят и местни критерии, 
които отразяват спецификата на тяхна-
та местна стратегия и нейните цели и 
приоритети. включват се технически и 
качествени критерии.

Индикативни критерии за избор са 
налични на Интернет страницата на 
FARNET (www.farnet.eu).

  Примерни технически критерии

• кандидатът да притежава прак-
тически и финансов капацитет за 
изпълнение на проекта;

• необходимостта от безвъзмездна 
помощ да е ясно демонстрирана;

• целите, индикаторите и основни-
те етапи да са реалистични.

с цел осигуряване на прозрачност кри-
териите за оценка трябва да бъдат на-
лични и достъпни за потенциалните 
кандидати.

Мониторинг и оценка

Целта на мониторинга и оценката е ри-
барската група да бъде информирана 
и подпомогната в текущото управле-
ние, определянето на приоритетите 
и дейностите на програмата, устано-
вяването на евентуални слаби страни 
или рискове в работата по проектите, 
предприемането на колективни мерки 
за елиминиране на слабите страни, ри-
сковете или нередностите, открити в 
работата по проекти, извличането на 
поуки от опита, които да бъдат вложе-
ни в текущи или бъдещи програми.

  Примерни критерии за качество

• степен, в която проектът допри-
нася за постигането на стратеги-
ята и допълва дейности, обхва-
нати от други инициативи;

• степен, в която проектът отго-
варя на идентифицираните по-
требности;

• проектът е подкрепен с доказа-
телства за потенциално търсене;

• целесъобразност спрямо мест-
ните условия и съгласуваност с 
потребностите.
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отделните държави членки и програ-
ми. средствата от еФР и националното 
съфинансиране трябва да бъдат до-
пълнени със средства за подпомагане 
на разходите за изпълнение на проек-
та и за функциониране на рибарската 
група.

такива средства могат да бъдат оси-
гурени от местни публични източници 
или от частни източници. при наличие 
на местно публично съфинансиране 
общият публичен принос, т.е. от еФР, 
национално и регионално съфинан-
сиране, всяко местно публично съфи-
нансиране и допълнително публично 
съфинансиране не трябва да надви-
шава максималното ниво на интензи-
тета на публичната помощ, определен 
в приложение II от Регламента за еФР. 
в резултат на това изискване и на оч-
акванията по ос 4, че по-голяма част 
от дейностите ще се осъществяват от 
частния сектор, разумно е да се при-
еме, че повечето предложения на ри-
барската група ще съдържат определе-
на степен на съфинансиране от частни 
и неправителствени източници.

необходимо е да се предприемат стъп-
ки за определяне на потенциалните 
източници на съфинансиране и включ-
ване на приблизителни оценки във 
финансовите таблици. трябва да се 
посочи и предвидения среден размер 
на интервенция (максималните степе-
ни се определят от Регламента за еФР). 
тези оценки трябва да бъдат обосно-
вани в приложения текст и, където е 
възможно, от официални ангажименти 
от страна на партньорите по финанси-
рането.

процедурите за формалния монито-
ринг и отчитане на изпълнението на 
стратегията и свързаните с това про-
верки на съответствието вероятно ще 
бъдат посочени от управляващия орган 
или изложени в насоките, свързани с 
националната програма. в този случай 
рибарските групи трябва да посочат 
как смятат да отговорят на тези изиск-
вания.

комуникации, информация и  
публичност

Регламентът за прилагане на еФР оп-
ределя правила за комуникация, ин-
формация и публичност, чиято основ-
на задача е бъде отбелязано и широко 
оповестено участието на ес. 

един такъв типичен план включва:

• целеви групи;

• рекламни дейности и материали;

• достъп до документи на рибарска-
та група и информация за нея;

• финансов план;

• основна отговорност;

• информация за кандидатите;

• информация за широката общест-
веност; 

• общ график за дейностите по про-
грамата.

съфинансиране

подходите за осигуряване на съфинан-
сиране и предвиденият за това процент 
може значително да се различават в 



53

заключение: МирГ в БълГария и руМъния – 
Постижения и ПерсПективи

в България МИРГ се подпомагат от 
националната рибарска мрежа (нРМ) 
– структура, създадена в рамките на 
Управляващия орган на оперативна 
програма за развитие на сектор „Ри-
барство” – Изпълнителна агенция по 
рибарство и аквакултури. до момента 
са създадени 6 МИРГ, 4 от които за райо-
ни по черноморското крайбрежие (Ша-
бла-каварна-балчик, бяла-аврен-долни 
Чифлик, поморие-несебър и примор-
ско-Царево-созопол), 1 на река дунав 
(тутракан-Главиница-сливо поле) и 1 за 
район на вътрешни сладководни басей-
ни (доспат-девин-батак) с бюджет от 3 
600 000 евро.  отчетеното изпълнение 
на стратегиите за миналия програмен 
период (2007-2013 г.) е над 80%. 

Разнообразието от изпълнени проекти 
отразява местната специфика на ри-
барските райони и начините, по които 
местните партньорства подхождат към 
нея. на територията на рибарски район 
бяла-аврен-долни Чифлик например е 
въведена иновативна мобилно-инфор-
мационна система от типа SmartPoints 
с триезична платформа, благодарение 
на която жителите и гостите на населе-
ните места могат лесно и бързо да се 
информират и ориентират за близо 100 
значими обекти на територията. заку-
пена е и машина за почистване на пя-
сък за поддържане на плажовете.

в изпълнение на местната стратегия 
за развитие на МИРГ „Шабла-кава-
рна-балчик“ е реализиран проекта „Ус-
мивки на брега“, включващ промоцио-
нални събития, семинар и провеждане 
на фестивал. МИРГ „тутракан-Глави-
ница-сливо поле” работи чрез местно 
читалище по проект „песни и танци от 
Главиница”.

по програма „Морско дело и рибар-
ство“ е предвиден бюджет за осем 
нови местни рибарски инициативни 
групи на стойност 222 милиона лева, 
от които 19 милиона са отделени за 
продуктивни инвестиции в аквакулту-
рата. за преработване на продуктите 
от риболов и аквакултури заделеният 
бюджет е 10 милиона лв. по тази мярка 
ще бъде финансирано изграждане на 
нови и модернизация и реконструкция 
на съществуващи предприятия за пре-
работка на продуктите. приоритетите 
са преработка на собствена продукция, 
повишаване на енергийната ефектив-
ност, откриване на работни места и 
прилагане на методи, намаляващи от-
рицателното въздействие върху окол-
ната среда. 

Рибарската федерация на румъния е 
неправителствена организация, съз-
дадена през 2015 г. по инициатива на 
FARNET (европейската рибарска мре-
жа). Учредители на федерацията са 
местните инициативни рибарски гру-
пи. в Румъния до момента са създаде-
ни 12 МИРГ, от които 8 по река дунав 
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(калафат-долж, „приятели на риба-
рите“ – олтения, олт, Южна дунавска 
асоциация телеорман, асоциация „Ри-
барска традиция по дунава, Гюргево, 
асоциация кълъраш, асоциация Южна 
добруджа – констанца, асоциация се-
верна добруджа – констанца, асоци-
ация „Устойчив риболов в делтата на 
река дунав, тулча), 2 на черноморско-
то крайбрежие (асоциация за устойчи-
во развитие прут-Галац, асоциация за 
интегрирано развитие на риболовните 
стопанства браила) и 2 във вътрешност-
та на страната (за басейна на река си-
рет и асоциация „пъстърва Фагараш“). 

Цел на федерацията е единното и съг-
ласувано представителство на инте-
ресите на МИРГ пред централните и 
местни публични институции. тя се 
грижи за създаване на необходими-
те условия за изпълнението на техни-
те стратегии за водено от общността 
местно развитие. най-голямата част 
от средствата от ес за устойчиво раз-
витие на рибарските общности са по-
лучили местните инициативни групи 
в делтата на река дунав (18 милиона 
евро). Риболовът си остава основен по-
минък за общностите, населяващи този 
биосферен резерват с тройно защи-
тен статут – наследство на световния 
фонд за дивата природа, признато от 
Юнеско, влажна зона с международно 
значение (по Рамсарската конвенция) и 
биосферен резерват като част от про-
грамата „Човек и биосфера“. партньор-
ството между властите и гражданското 
общество търси решения за рибарски-
те общности предвид характеристи-
ките на района, които не позволяват  
|индустриална дейност. 

в района на прут-Галац пък, където 
рибните ферми са сред основните из-
точници на доходи за местното населе-
ние, фокусът на стратегията на МИРГ 
е поставен върху модернизация на 
производството, добавяне на стойност 
към местните продукти чрез обработ-
ка и чрез риболовен туризъм, насър-
чаване на биоразнообразието и раз-
гръщане на образователната роля на  
рибните ферми.
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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


