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На 12.12.2012 год. се сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № 145 между 

община Велико Търново и МЗХ – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» 2007-2013 по проект 

„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от 

риболов и аквакултура в Община Велико Търново”. 

Стойност на проекта: 814 883,33 лв., финансирана от Европейски фонд по рибарство и 

държавен бюджет на Р.България. 

 

Продължителност на проекта: 10 месеца 

 

Основна цел:  

Популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура, което ще допринесе за: 

  * Повишаване потреблението на продуктите от риболов и аквакултура; 

  * Подобряване престижа на продукти от риболов и аквакултури, както и на самия 

сектор "Рибарство". 

Специфична цел: 

Повишаване информираността на целевите групи относно доказаната полезност и 

висока хранителна стойност на продуктите от риболов и аквакултура. 

Целеви групи 

В целевите групи попадат широк кръг от представители на местната 

общественост и практически обхващат почти всички нейни членове. Дефинирани са 

следните целеви групи: 

- Крайни потребители  

- Диетолози 

- Ресторантьори 

- Рибари 

- Лични лекари 

- Производители 

Различните целеви групи ще предопределят диверсификацията на посланията, 

артикулирани при различни случаи по време на кампанията.  

 

Резултати: 

Посредством изпълнението на настоящия проект и провеждането на 

промоционалната кампания целевите групи ще бъдат по-добре информирани 

относно ползотворното влияние от консумацията на риба и положителните за 
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организма ефекти от включването на риба и аквакултури в хранителното меню. 

Повишената информираност по тези въпроси ще създаде предпоставки за промяна 

на установените нагласи и ще стимулира балансираното меню със здравословното 

потребление на продукти от риболов и аквакултури. 

Очакван срок за стартиране на дейностите – пролетта на 2013 година. 


