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Проект №BG14MFOP001-1.008-0001 „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-

47/18.05.2018 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

 

Община Варна започва модернизация и реконструкция на рибарско 

пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район 

„Аспарухово“ 

 

На 21.05.2019 г. (вторник) от 13.30 часа  ще се проведе официална 

церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително-монтажните работи 

за модернизиране и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, 

район „Аспарухово“ (УПИ I-461,462, кв. 4 и ПИ 10135.5506.979). Същото ще  

осигури възможност за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично 

разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба и 

водни организми. 

Събитието се провежда в рамките на проект №BG14MFOP001-1.008-

0001 „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, 

местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“, финансиран  

по административен договор за предоставяне на БФП №BG14MFOP001-1.008-

0001-C01 (рег. №МДР-ИП-01-47/18.05.2018 год.) в рамките на Процедура за 

предоставяне на БФП чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-1.008 

„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 

лодкостоянки“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 год. чрез 

Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

На церемония ще присъстват официални лица, екипа за управление и 

организация на проекта, представители на Община Варна, районната 

администрация, фирмите изпълнители, обществеността и медиите. 

Реализацията на проекта ще създаде защитена акватория за безопасно 

акостиране на рибарски лодки, чрез което ще се удовлетвори потребността за 

създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност със 

сравнително малки плавателни съдове и осигуряване на подходящи места за 

акостиране и разтоварване на улова при хигиенични условия и продажба. Това 

ще превърне рибарско пристанище „Карантината“ в най-модерно пристанище 

на Северното Черноморие, което ще засили потенциала за развитие на 

рибарството и туризма, допринасяйки за диверсификацията на местната 

икономика. 


