
  
  
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА 

Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5 

тел: 0876742770, web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com  

 

ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР ПО ПОДХОДА ВОМР  
 

„Насърчаване на иновациите и трансфера на знания чрез дейности за 

сътрудничество по подхода ВОМР в рибарските райони“ 
 

 

Дата: 02.07.2021 г. 

Място на провеждане: хотел Емералд Ризорт, с. Равда, община Несебър, ул. Македония № 61  

Конферентна зала „Емералд“ 

    П р о г р а м а 
 

10:00 часа – 10:30 часа        Регистрация 

10:30 часа – 10:40 часа       Откриване на срещата 

Представител на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020, МЗХГ 

Екип на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа  

 

Панел 1: Ефективно използване на дейностите за сътрудничество за насърчаване на иновациите и 

трансфера на знания на територията на МИРГ 

 

10:40 часа – 11:00 часа        Как да разработим качествен проект за сътрудничество? 

 Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“ 

 

11:00 часа – 11:20 часа        Добри европейски практики при изпълнението на дейности за 

сътрудничество, допринасящи за повишаване на иновационния 

потенциал в рибарските райони 

 Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“  

 

Панел 2: Добри национални практики при изпълнение на дейности и проекти за сътрудничество 

по подхода ВОМР в рибарските райони 

 

11:20 часа – 13:30 часа Представяне и обсъждане на дейности и проекти за сътрудничество по 

подхода ВОМР в рибарските райони с принос за насърчаване на 

иновациите и трансфера на знания: 

  

11:20 часа – 12:15 часа Сътрудничество между МИРГ и представители на сектор „Рибарство 

и аквакултури“ за насърчаване на научните изследвания и 

иновациите – Споразумение за сътрудничество между Асоциация на 

производителите на рибни продукти БГ Фиш, МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ и МИРГ „Несебър-Месемврия“ 

 доц. д-р Йордан Господинов, Изпълнителен директор на Асоциация на 

производителите на рибни продукти БГ Фиш 
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Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5 
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12:15 часа – 12:30 часа  Проект за сътрудничество между МИРГ „Несебър-Месемврия“ и МИГ 

„ЛОМ“ BG06RDNP001-19.354-0004 „Използване на потенциала на 

територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и идентифициране на партньорска 

МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив 

туризъм, свързан с рибарския поминък“ 

Екип на МИРГ „Несебър-Месемврия“ 

 

12:30 часа – 12:45 часа  Дейности за транснационално сътрудничество, реализирани в 

партньорство между МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, МИГ „Горенска 

Кошарица“, Словения и МИРГ „Български черноморски сговор: 

Бяла-Долни чифлик-Аврен“: 

Проект за подготвителни дейности BG06RDNP001-19.085-0011 

„КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна 

идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни 

Чифлик и Бяла“ 

Кристиана Казанджиева, Асоциация Биомрежа 

 

12:45 часа – 13:15 часа  Дейности и проекти за сътрудничество на МИГ „Балчик-Генерал 

Тошево“, насърчаващи иновациите и устойчивия туризъм 

    Росица Попова, изпълнителен директор на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ 

  Момчил Костов, Експерт прилагане на СВОМР, МИГ „Балчик- 

  Генерал Тошево“ 

Галина Няголова, Експерт прилагане на СВОМР, МИГ „Балчик-Генерал 

Тошево“  

 

13:15 часа – 14:15 часа Обяд 

 

Панел 3: Проектна работилница – разработване на проекти за сътрудничество, насърчаващи 

иновациите и трансфера на знания в рибарските райони 

 

14:15 часа – 14:30 часа Интерактивна сесия 1: Представяне и обсъждане на проектни идеи за 

сътрудничество, генерирани в рамките на тематичния семинар за МИРГ, 

проведен през 2020 г.   

   

14:30 часа – 15:00 часа Интерактивна сесия 2: Генериране на нови проектни идеи за 

сътрудничество, насърчаващи иновациите и трансфера на знания в 

рибарските райони. Избор на проектни идеи за следващата сесия.  

 

15:00 часа – 15:30 часа Интерактивна сесия 3: Превръщане на идеите в концепция за проект 

– избор на партньори, формулиране на целите, очакваните резултати и 

индикатори за успех на проекта. 

 

15:30 часа – 15:45 часа Кафе-пауза 
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15:45 часа – 16:30 часа  Интерактивна сесия 4: Превръщане на идеите в концепция за проект -

изготвяне на примерен план на дейностите за постигане на целите, 

изготвяне на примерен бюджет.  

 

16:30 часа – 17:00 часа Представяне на концепциите за проекти за сътрудничество.  

 

17:00 часа – 17:30 часа Дискусия. Закриване на семинара. 
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