
Текстова и визуална информация по проект финансиран с безвъзмездна финансова помощ от 
Европейския съюз (ЕС):  

 

 

 



 

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство  

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020; 

Наименование на проектно предложение: 

"Осигуряване на екологични услуги от рибовъдно стопанство ЕРИМ ФИШ АД" 

Наименование на процедура „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги” 

Код на процедура BG14MFOP001-2.005 

Обща стойност на проекта 111 247,40 лв 

Размер на безвъзмездната финансова помощ 111 247,40 лв 

Европейско финансиране:  83 435,55 лв 

Национално Финансиране: 27 811,85 лв 

Начална дата 01.01.2018 на изпълнение на проекта 

Крайна дата 31.12.2022 на изпълнение на проекта. 

Кратко описание на проекта: 

"Ерим Фиш" АД е дружество, малко предприятие, основано през 2014 г., което 
притежава рибовъден обект с обща площ от 20,7дка. Отглежданата риба в 
отрасните и угоителните басейни на обекта се храни със специализирани, 
високопротеинови гранулирани фуражни смески с цел реализиране на висок 
прираст и запазване качеството на водата. С настоящия проект, дружеството 
получава годишни компенсации за претърпяни производствени загуби от 
рибоядни птици от видовете Голям и Малък корморан, както и Сива Чапла. 
Основните загуби се случват през есенно-зимното полугодие, като вследствие на 
атаките от рибоядни птици като отпад от производството се бракуват значителни 
количества подрастващи пъстърви, а много често по-големи риби, които не могат 
да бъдат погълнати, биват наранявани и впоследствие умират от атаките. 



Размерът на заявената компенсация е предоставен съгласно утвърден от УО НА 
ПМДР в рамките на МЗХГ аква-екологичен план. 

Цели на проекта: 

Изпълнението на настоящия проект съответства в пълна степен на целта на 
процедурата за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, 
осигуряващи екологични услуги“, да се компенсират допълнителните разходи 
и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи 
екологични услуги. Дейностите, предвидени в настоящата процедура ще 
допринесат за постигане на втората специфична цел на Приоритет на Съюза 2, 
съгласно чл. 6, параграф. 2 б. „в“ : опазване и възстановяване на водното 
биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с 
аквакултури и осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на 
здравето на животните и хуманното отношение към тях" Изпълнението на 
настоящата цел се изразява в спазване на забраната за преднамерено убиване 
или улавяне по какъвто и да е метод и задържането на птици от видовете, чието 
ловуване и улавяне са забранени, а именно рибоядни птици от видовете голям и 
малък корморан и сива чапла, както и използването на 100% специализиран 
фураж, предвид по-доброто му усвояване и запазване качествата на водата.  
 

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС: 

Резултат от извършените дейности по предложения за финансиране проект на 
Ерим Фиш АД се изразява в изпълнението на следните екологични ползи: 
Полза 1: спазване на забраната за преднамерено убиване или улавяне по какъвто 
и да е метод и задържането на птици от видовете, чието ловуване и улавяне са 
забранени, а именно рибоядни птици от видовете голям и малък корморан и сива 
чапла. 
Полза 2: За изхранване на рибата се използва 100% специализиран фураж, 
предвид по-доброто му усвояване и запазване качествата на водата.  
 
 


