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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в предстоящите 
мероприятия на Националната Рибарска Мрежа и Министерство на земеделието, 
храните и горите, които ще се проведат в периода 26.08.-27.08.2021 г. в гр. 
Варна, хотел „Черно море“, конферентна зала „Черно море“, както следва: 

 

 26.08.2021 г. от 10:00 часа – Работна среща с представители на науката 
на тема „Предизвикателства пред рибарството и аквакултурите в 
контекста на екологичния преход“ 
 

 27.08.2021 г. от 10:00 часа – Обучение за МИРГ и бенефициенти на тема 
„Управление на риска при изпълнение, отчитане и мониторинг на 
проекти по ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР“ 

 
Работната среща на 26.08.2021 г. има за цел да събере на едно място 

представители на сектор „Рибарство и аквакултури“, Местни инициативни 

рибарски групи, академичната общност, екологични организации, местната и 

централната администрация, в търсене на решения за справяне с 

предизвикателствата в рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния 

преход, и изграждане на експертна мрежа за приложни научни изследвания и 

иновации в подкрепа на устойчивото развитие на рибарските райони. Участие в 

работната среща ще вземат представители на дирекция „Морско дело и 

рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция 

по безопасност на храните, Института по океанология към БАН, представители на 

сектор „Рибарство и аквакултури и др.  

Обучението на 27.08.2021 г. има за цел да повиши капацитета на 

заинтересованите страни за изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, 

финансирани чрез ЕФМДР и ПМДР 2014-2020. По време на обучението ще бъдат 

разгледани важни практически аспекти за успешното изпълнение на проекти по 

програмата, вкл. управление на риска при провеждането на процедури по ПМС 

160/2016, одити и нередности. Гост-лектори в обучението ще бъдат 

представители на ДФ „Земеделие“ – РА и експерти в областта на мониторинга и 

одита на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Участието в двете мероприятия е напълно безплатно, но изисква 

предварителна онлайн регистрация в срок до 20.08.2021 г.  

Линк за онлайн регистрация:  https://forms.gle/iZh4UdsvXuooViJa7 

Събитията се организират с подкрепата на Европейския фонд за морско 

дело и рибарство в България, в изпълнение на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 на Министерство на земеделието, храните и горите.  

  

 
 

  Приложения:  

  Проект на програма за работна среща с представители на науката 

  Проект на програма за обучение за МИРГ и бенефициенти по ПМДР 2014-2020 

 

 

       С уважение:  

       Звено за управление на  

       Националната Рибарска Мрежа 
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