
 

                             

ПРОЕКТ №BG14MFOP001-4.007-0008 

„НАШЕТО ГОСТОПРИЕМНО МОРЕ - ЗАПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО, 

ПРИРОДНОТО И МОРСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 

 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
№ от ИСУН - №BG14MFOP001-4.007-0008-C01,  №:МДР-ИП-01-36/28.05.2020г. 

 

Процедура на директно предоставяне: BG14MFOP001-4.007 „Екологична и устойчива 

рибарска област“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

 

Обща цел на проекта: Основна цел на проекта е да се предостави инвестиционна подкрепа на 

дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-

историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж 

на територията. 

 

Специфични цели: 

Представяне във всякаква форма /печатни издания, изложби, постоянни експозиции и др./ на 

културно-историческото, природното и морското наследство на територията на рибарската 

област, както и  дейности и инвестиции, насочени към запазване, поддържане и подобряване 

на околната среда, изследвания, разработване на стратегии, планове, програми, организиране 

на обучения, семинари, съвместни събития и срещи с рибарската общност на територията на 

община Варна. 

 

Очаквани резултати: 
Създадена и отпечатана книга, която съдържа информация, относно развитието на рибарския 

сектор и местната общност, свързана с морето и града. В нея ще бъдат отразени исторически 

събития за възникването и съществуването през годините на Първото рибарско училище в 

България и стогодишнината от създаването му, първите рибарски сдружения във Варна и 

създаването на крайбрежните паркове, както и факти за рибарството в древния Одесос, за 

фабриката за рибни консерви "Черно море"-1921г., за създаването на рибарския съюз във 

Варна-1929г., за научно-изследователски и подводни дейности, по откриване на антични 

кораби в Черно море и др. 

В книгата ще има поместени материали и снимки на първите рибни хали-1910г., порт Варна, с 

изображения на рибарски гемии и първите български кораби „Борис“ и „България“ и др. 

 

Обхват на проекта: 

Местни проучвания и екологични инициативи, дейности щадящи околната среда и дейности 

за разпространение на знания за околната среда и „Синия растеж“, вкл. семинари, курсове, 

обучения, конференции и др.  

 

Бюджет на проекта: 63 620,68 лева без ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ  

 

Срок за изпълнение: от 28.05.2020г. до 28.03.2021г.; 10 (десет) месеца 


