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До 50 тона дневно стига производството на 
черна мида от ферма „Блек Сий Шелс“ ООД, 
с пускането на новооборудвана фабрика за 

преработка се разкриват още 40 работни места 

Най-голямата ферма за 
култивирани миди в стра-
ната „Блек Сий Шелс“ 
ООД  се намира в Черно 
море в района на Каварна. 
Мястото не е избрано слу-
чайно, а след проведени 
предварителни проучва-
ния и изпитания в нашето 
и откритото море на Ир-
ландия. Технологичното 
оборудване е съобразено 
и доказано с качествата 
си, издържливоста си и е 
в синхрон с европейските 
стандарти, изисквания и 
директиви  - гаранция за 
качество и чистота на про-
извежданата продукция. 
Найден Станев –управи-
тел на „ Блек Сий Шелс“ 
ООД припомни, че миде-
ната ферма е открита през 
2007 година, като първият 
етап на нейното същест-
вуване е по Програма 
САПАРД. Над 2 млн.лв. 

е инвестицията за из-
граждането ѝ. По-нататък 
Национална програма за 
рибарство и аквакултури 
2007 – 2013 г.  е възмож-
ност за развитие на втория 
етап на фермата. Чрез нея 
се разкриват хоризонти за 
реализиране на още два 
етапа. Разширяването на 
производствения капаци-
тет на фермата и доби-
ването на над 3 500 тона 
годишно е основната цел, 
която се преследва с висо-
кокачествена продукция 
на черната мида.
Развитието и дейността на 
„ Блек Сий Шелс“ ООД е 
свързано и с още няколко 
европейски програми, на 
които фирмата е бенефи-
циент и чрез одобрени 
проекти е получила фи-
нансиране: 
- по мярка 5.4 „ Прера-
ботване на продуктите от 

риболов и аквакултури“ от  
„Програма за морски дело 
и рибарство 2014 – 2020 
г., съфинансирана от Ев-
ропейския фонд за морско 
дело и рибарство. Проек-
тът се свързва с постро-
яването на оборудвана  
фабрика за преработка на 
черната мида на терито-
рията на гр. Каварна. Без-
възмездната финансова 
стойност по него е 1 000 
000 лв., като 750 000 са съ-
финансиране от ЕФМДР, 
а 250 000 са национално 
финансиране.
- по одобрен про-
ект по процедура  
B G 1 4 M F O P 0 0 1 - 2 . 0 0 6  
„Продуктивни инвести-
ции в аквакултурите“ от „ 
Програма за морско дело и 
рибарство“ 2014-2020, съ-
финансирана от Европей-
ския фонд за морско дело 
и рибарство. Одобрената 
безвъзмездна финансова 
стойност е в размер на 
549 820,98 лв. От тях 412 
365, 74 лв. са европейски 
средства, а национално-
то съфинансиране е  137 
455, 24 лв. Тук основата 
цел е  модернизиране и 
разширяване на произ-
водителния капацитет на 
фермата за култивиране на 
черни черноморски миди, 
а очакваните резултати 
са свързани с опазване и 
възстановяване на вод-
ното биологично разноо-
бразие и подобряване на 
екосистемите, свързани с 
екосистемите.
- по одобрен про-
ект по процедура  
B G 1 4 M F O P 0 0 1 - 5 . 0 0 5 
„Преработване  на проду-
ктите от риболов и аква-
култури“ от „Програма за 
морско дело и рибарство“ 
2014 – 2020г. съфинанси-

ран от Европейски фонд за 
морско дело и рибарство.  
399 999,85 лв. е стойност-
та на одобрената безвъз-
мездна финансова помощ, 
от която европейската 
стойност е в размер на 299 
999,89 лв. а националното 
финансиране е в размер на 
99 999, 96 лв. 
Този проект има за основ-
на цел оборудване на  но-
востроящото предприятие 
за преработка на черната 
мида на територията на 
Каварна.
Управителят на „Блек 
Сий Шелс“ Найден Ста-
нев посочи, че в момента 
капацитетът на фермата 
за черни миди е над 1 000 
тона годишно, а дневното 
производство е от 20 до 
50 тона. Работните мес-
та на този етап на кораба 
са 12. Той допълни още, 
че оборудването е изцяло 
одобрено от ЕС, че редов-
но се извършват изследва-
ния и вземане на проби от 
мидите и морската вода, 
за да са в съответствие с 
изискванията и нормите 
на ЕС. Важни в аспекта 
на цялостната дейност са 
и чуждестранните биз-
нес партньори в лицето 
на: John Concannon, Hugh 
Wilhare, Danny MeNultu, 
Noel MeGreal, доказали се 
на европейските пазари с 
дългогодишния си профе-
сионален опит в култиви-
рането на черни миди и 
реализирана качествена 
продукция.
На територията на цяла-
та ни страна „Блек Сий 
Шелс“ ООД има изграде-
на  дистрибуторска мре-
жа, чрез която задоволява 
своите клиенти с високо-
качествени  и вкусни чер-
ни миди. Консумиране-
то им е здравословно не 
само заради вкуса им, но 
и заради  съдържанието 
на полезните  химични ве-
щества. Една порция миди 
осигурява почти 100% от 
препоръчителното коли-
чество цинк за деня, 23% 
витамин С и 37% желязо. 
Мидата се нарежда на вто-
ро място с наличието на 
протеин след яйцето, тя е 
и  богата на фосфор. 
Добрата вест е, че фабри-
ката за миди се тества и 
след като минат техноло-
гичните процедури, свър-
зани с нейното модерно                                                                     
оборудване по изисквани-
ята и стандартите на ЕС, 
ще заработи активно и ще 
осигури нови 40 работни 
места за реализиране на 
основната дейност – висо-
кокачествен добив и пре-
работка на черна мида в 
черноморските води край 
Каварна. С пускането на
фабриката в действие се 
очаква капацитетът на 
производство да се разши-
ри, за да може да отговори 
на потребностите на на-
шия и световен пазар. Уве-
рението на Найден Станев 
е, че когато всички проби 
приключат, ще се състои 
и официално откриване с 
евентуално присъствие на 
партньора от Ирландия.

Текст и снимки:
Керанка 

ДАЛАКМАНСКА

Намаляването на рибата в Черно 
море насочва към улов на рапани, 

бракониери обсаждат езерата, 
хващат нарушители

Свръхуловът и замърсява-
нето на водите отнема от 
рибните запаси, обявиха 
от Института по рибни 
ресурси във Варна, по по-
вод 31 октомври – Меж-
дународен ден на Черно 
море. Макар все още да 
не може да се говори за 
изчезващи видове, според 
специалисти запасите от 
барбуна, калкан, сафрид 
и лефер все повече са на 
изчерпване. 
Дългогодишни местни ри-
бари отбелязват, че рибата 
вече се изтегля от брега, 
където преди е можело 
да бъде ловена по цялата 

ивица Шабла- Каварна – 
Балчик - Златни пясъци и 
нататък. 
Въпреки  предприеманите 
през последните години 
от черноморските дър-
жави адекватни мерки за 
управлението на рибните 
ресурси, щетите върху 
океанската фауна са факт, 
казват специалистите.
Заради намаляване на за-
пасите в Черно море през 
последните години, много 
риболовни организации 
насочват вниманието си 
към улов на рапани и бели 
миди. Други любители 
пък обсаждат езерата. 

По данни на ИАРА, на 24 
октомври т. г.  инспекто-
ри от сектор РК Добрич 
са извършили проверка 
на езeро Дуранкулак. В 
резултат на упражнения 
контрол, от водата са из-
вадени 200 м. хрилни мре-
жи, поставени в работно 
положение с улов от бяла 
риба, която е върната об-
ратно във водата. Съста-
вен е констативен про-
токол срещу неизвестен 
нарушител, уредите са 
иззети. По-късно, отново 
на езеро Дуранкулак ,е из-
вършена нощна проверка, 
съвместно със служители 

на Гранична полиция Ка-
варна. Съставен е акт на 
лице, извършващо люби-
телски риболов в тъмната 
част на денонощието.
 Само преди дни, в Ка-
варна приключи инфор-
мационно събитие на 
Областен Информацио-
нен център Добрич за 
възможностите, от които 
общността може да се 
възползва при ползване 
на актуалните и предстоя-
щи мерки по Програма за 
морско дело и рибарство 
2014-2020 г.  На срещата 
присъстваха представите-
ли на сектора от Каварна 

и региона. Според пред-
ставената информация, 
до 7 януари 2021 г. е край-
ният срок за подаване на 
проектни предложения по 
процедура „Продуктивни 
инвестиции в аквакул-
турите“, Сектор „Мал-
ки проекти”. Предстои 
обявяване на прием на 
проекти и по процедури, 
касаещи изграждането на 
нови, но и разширяване и 
модернизация на същест-
вуващи аквакултурни 
стопанства, както и пре-
работване на продуктите 
от риболов и аквакултури. 
Безвъзмездната помощ 

достига до 1 млн лева. 
 Съгласно проекта на Ин-
дикативната годишна ра-
ботна програма на ПМДР 
за 2021 г. и
следващата година, соб-
ствениците на риболовни 
кораби, рибари, произво-
дители и
преработватели на риба 
и аквакултури ще бъдат 
подкрепени за преодоля-
ване на
икономическите послед-
ствия от COVID-19. Пла-
нираният бюджет е над 11 
милиона лева. 

Анелия ИВАНОВА


