
  
 
 
 
 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА 

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

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

 

 

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУКАТА 

ТЕМА НА ФОРУМА:  

„Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в 

контекста на екологичния преход“ 
Дата: 26.08.2021 г. 

Място на провеждане: гр. Варна, хотел „Черно море“, конферентна зала „Черно море“ 
 

П р о г р а м а 
10:00 часа – 10:30  часа        Регистрация 

10:30 часа – 10:45  часа       Официално откриване на срещата 

Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 

10:45 часа – 11:00  часа        Цели на Националната Рибарска Мрежа и дейности за насърчаване на 

сътрудничеството с науката. 

д-р Димитрина Костова, координатор на Звеното за управление на 

Националната Рибарска Мрежа 

  

Тематичен панел 1: Екологично устойчиви риболовни дейности  

Модератор: Веселин Златев, ключов експерт „Медиация“, Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа 

                        

11:00 часа – 11:30 часа        Новата Стратегия на ЕС за биоразнообразието – ключов инструмент за 

насърчаване на отговорния риболов и опазването на екосистемите в рибарските 

райони. 

Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“, Звено за управление на Националната 

Рибарска Мрежа 

 

11:30 часа – 12:00 часа       Съвременни подходи за оценка на видовото разнообразие и популациите на 

стопански ценните риби в съответствие с целите на Зелената сделка. 

 доц. д-р Петя Иванова, Институт по океанология към БАН  

 

12:00 часа – 12:30 часа             Селективност на риболовните уреди - принципи, значение, мерки. 

                                                    доц. д-р Виолин Райков, Институт по океанология към БАН 

 

12:30 часа – 12:45 часа Дискусия 

12:45 часа – 13:00 часа Проучване на биологичната активност и функционалните свойства на тъкан от 

черноморски двучерупчести (Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina и Donax 

trunculus) като ресурс за природни нутрацевтици. 

 доц. д-р Албена Мерджанова, Медицински университет-Варна 

 

13:00 часа – 14:00 часа              Обяд /ресторант „Панорама“/ 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com


  
 
 
 
 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА 

Адрес: гр. София, ул. Дойран 15, ет.1 офис 5 
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Тематичен панел 2: Устойчиви дейности, свързани с аквакултурите 

Модератор: Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“, Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа 

 

14:00 часа – 14:30 часа Контрол на храните и проследяване качеството на рибата и рибните продукти 

по цялата верига на доставка, вкл. изисквания за превоз на жива риба и първа 

продажба. 

д-р Костадинка Маринова, директор на ОДБХ-Варна 

 

14:30 часа – 15:15 часа         Предизвикателства пред сектора на рибарството и аквакултурите във връзка с 

осигуряване на безопасността и качеството на храните по цялата верига на 

доставка. Необходимост от подкрепа за подобряване системите за 

проследяемост. 

д-р Йордан Господинов, Асоциация на производителите на риба и рибни 

продукти БГ Фиш 

 

15:15 часа – 15:30 часа              Дискусия 

15:30 часа – 16:15 часа               Възможности за отглеждане на марикултури от есетрови и други местни видове 

в садки, в светлината на екологичната мрежа Натура 2000 и разнообразната 

човешка дейност пред българския бряг на Черно море.  

 Световният опит при отглеждането на морски водорасли.  

                                                    доц. д-р Виолин Райков, Институт по океанология към БАН 

 

16:15 часа – 16:45 часа             Кафе-пауза 

Тематичен панел 3: Добри практики и примери за проекти, подпомагащи екологичния преход в 

рибарските райони 

Модератор: Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“, Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа 

             

 16:45 часа – 17:15 часа              Представяне на добри европейски и национални практики и примери за проекти, 

подпомагащи екологичния преход в рибарските райони.  

 Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“, Звено за 

управление на Националната Рибарска Мрежа 

 

            17:15 часа – 17:30 часа Интерактивна сесия: 

 

 „Как науката може да подкрепи ускоряването на екологичния преход в 

рибарските райони?“ 

 

Закриващо Networking мероприятие 

17:30 часа – 19:00 часа  Networking коктейл 

  Възможност за намиране на партньори и обмен на идеи за съвместни 

инициативи между науката, бизнеса, неправителствения и публичния сектор за 

справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите във връзка с 

екологичния преход.  
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