
  
 
 
 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА 

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

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

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА МИРГ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПМДР 2014-2020 
 

на тема „Управление на риска при изпълнение, отчитане и мониторинг на 

проекти по ПМДР 2014-2020 и подхода „ВОМР“ 
 

Дата: 27.08.2021 г. 

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

П р о г р а м а 
/проект/ 

 

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        Представяне на предстоящите дейности на Националната Рибарска Мрежа до 

края на 2021 г.  

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

Националната Рибарска Мрежа 

 

11:00 часа – 11:20  часа        Представяне на дейността на Областен информационен център-Варна и 

услугите, които центърът предоставя, в подкрепа на кандидати и 

бенефициенти по ПМДР 2014-2020 

    Славина Жекова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-Варна 

 

Тематичен панел 1: Отчитане и мониторинг на проекти по ПМДР 2014-2020 

Модератори: Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа 

 

11:20 часа – 11:50 часа        Практически насоки при отчитане изпълнението на проекти по ПМДР 2014-

2020. 

 Илица Симеонова, главен експерт в дирекция „Рибарство и аквакултури“, 

             ДФ „Земеделие“-РА 

  

11:50 часа – 12:20 часа             Мониторинг на проекти, финансирани чрез Европейския фонд за морско дело 

и рибарство. 

Оля Велкова, експерт в дирекция „Рибарство и аквакултури“,                                       

ДФ „Земеделие“-РА 

 

12:20 часа – 12:30 часа              Дискусия 
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НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА 

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

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

 

 

12:30 часа – 13:30 часа  Обяд  

   

Тематичен панел 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМС 

160/2016 

Модератори: Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа 

                        

13:30 часа – 14:30 часа          Практически насоки при подготовка и провеждане на процедури за избор на 

изпълнител по ПМС 160/2016. 

 Ивелина Пенева, юрист и сертифициран одитор в публичния сектор 

 

14:30 часа – 14:45 часа Дискусия 

14:45 часа – 15:30 часа Решаване на практически казуси. 

15:30 часа – 16:00 часа Кафе-пауза 

Тематичен панел 3: Одити и администриране на нередности 

Модератори: Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа 

 

16:00 часа – 17:00 часа Одити и администриране на нередности при изпълнение и мониторинг на 

проекти по ПМДР 2014-2020. 

Ивелина Пенева, юрист и сертифициран одитор в публичния сектор  

 

 17:00 часа – 17:15 часа             Дискусия 

  

 17:15 часа – 17:30 часа Интерактивна игра 
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