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ОБУЧЕНИЕ ЗА МИРГ И БЕНЕФИЦИЕНТИ

27.08.2021 г., 

гр. Варна, хотел „Черно море“

на тема „Управление на риска при изпълнение, отчитане и мониторинг 
на проекти по ПМДР 2014-2020 и подхода „ВОМР“

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Цели на обучението:
• Повишаване административния капацитет на заинтересованите страни за 

изпълнение на проекти по ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР в рибарските райони;

• Обучението е с практическа насоченост и цели управление на риска от допускане на грешки/

нередности при изпълнението, отчитането и мониторинга на проекти по ПМДР 2014-2020 и    

налагане на финансови корекции;

Обучението се реализира в изпълнение на стратегическа цел 2 от Концепцията за управление   

на Националната Рибарска Мрежа.

Важно! В приложените анкетни карти можете да направите своите предложения за       

други важни за Вас теми, които да бъдат включени в предстоящи обучения/ 

срещи на Националната Рибарска Мрежа. 



• Пета годишна среща на заинтересованите страни

Индикативна дата и място за провеждане: 29.09.2021 г., гр. Пловдив

Тема: „Бъдещето на общата политика в областта на рибарството – предизвикателства и 

перспективи“

• Шеста годишна среща на заинтересованите страни

Индикативна дата и място за провеждане: 28.10.2021 г., гр. Бургас

Тема: „Роля на подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020 за устойчивото развитие на рибарскит

е райони. Връчване на годишните награди на Националната Рибарска Мрежа.

Предстоящи събития на Националната Рибарска Мрежа за обмен 

на добри практики и трансфер на знания



• Възможности за финансиране на проекти по ПМДР 2014-2020;

• Как Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултурите (ЕФМДРА) ще

подкрепя секторите на рибарството и аквакултурите през периода 2021 – 2027 г. ;

• Стратегически документи на ЕС, определящи приоритетите за развитие и                 

финансирането в секторите на рибарството и аквакултурите;

• Учредяване на организации на производители и изпълнение на планове за                 

производство и предлагане на пазара;

• Развитие на пазара на биологично отглеждани аквакултури и изисквания за               

сертифициране като биологичен производител на аквакултури;

• Тенденции в развитието на синята икономика – влияние на COVID-19, основни         

бариери и перспективи;

• Примери за проекти и добри практики, насърчаващи устойчивата синя 

икономика. 

Тематични сесии – пета годишна среща на НРМ, 29.09.2021 г., гр. Пловдив



• Напредък в изпълнението на ПМДР 2014-2020

• Напредък в изпълнението на подхода ВОМР по ПМДР 2014-2020

• Принос на подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020 за устойчивото развитие на 

рибарските райони в България;

• Представяне на добри практики и проекти, реализирани с подкрепата на Европейс

кия фонд за морско дело и рибарство;

• Връчване на годишните награди на Националната Рибарска Мрежа

Тематични сесии – шеста годишна среща на НРМ, 28.10.2021 г., гр. Бургас



Категория „Популяризиране на рибарството и рибарските райони в България:

Номинации и награди за:

• Събитие, популяризиращо рибарството и рибарските райони в България

• Инициатива за опазване на Черно море

• Най-активно участие в кампанията на Националната Рибарска Мрежа “Аз подкрепям

местните рибари”

Номинации за годишните награди се приемат в следните категории:



Номинации и награди:

• Инвестиция в сектора на рибарството и аквакултурите, финансирана по ПМДР

• Проект със значителен принос за разнообразяване на икономическите дейности в           

рибарските територии

• Проект с екологична кауза

• Иновативен проект, финансиран по ПМДР 2014-2020

• Проект със значителен принос за популяризиране на местното културно наследство

• Проект на годината със значителен принос за подобряване качеството на живот в            

рибарските райони

• Проект на годината с принос за популяризиране на синята икономика

Категория „Проекти, финансирани чрез подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020“



Номинации и награди за:

• МИРГ с най-много одобрени проекти към Стратегията за ВОМР

• Мярка от Стратегията за ВОМР на МИРГ, предизвикала най-голям интерес сред                 

местните общности

• Най-добро представяне в интернет на МИРГ

• Най-креативен подход при представяне на Стратегията за ВОМР на МИРГ

• Най-добър аудиовизуален продукт, популяризиращ Стратегията за ВОМР на МИРГ и        

рибарската територия

• Най-добра информационна кампания за популяризиране на Стратегиите за ВОМР на 

МИРГ

Очакваме Вашите предложения за номинации до 30.09.2021 г. 

на e-mail: office@nrmbg.com

Категория „Изпълнение на Стратегиите за ВОМР на МИРГ“



Заседание на Тематична работна група „Сътрудничество“

Индикативна дата за провеждане: 30.09.2021 г.

Тема: „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“

Заседание на Тематична работна група „ВОМР“

Индикативна дата за провеждане: 29.10.2021 г.

Тема: „Прилагане на подхода ВОМР през настоящия и следващия програмен период”

Очакваме Вашите предложения за теми и въпроси за обсъждане

в рамките на следващите заседания на ТРГ!

Предстоящи заседания на Тематичните работни групи на НРМ



Как да се свържете със Звеното за управление на НРМ:

www.nrmbg.com – чрез формата за обратна връзка

гр. София, ул. Дойран 15, ет. 1, офис 5
National Fisheries Network
https://twitter.com/6KNjQu9vZBFryfw
office@nrmbg.com
0876 74 27 70

http://www.nrmbg.com/
https://twitter.com/6KNjQu9vZBFryfw
mailto:office@nrmbg.com


Благодаря за вниманието!

Бъдете част от Националната Рибарска Мрежа!


