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ПЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА 
 

 „БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА 

РИБАРСТВОТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ 

Дата: 27.09.2021 г. 

Място на провеждане: гр. Пловдив, Гранд хотел „Пловдив“, конферентна зала „Париж“ 

 

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 

Отворени процедури за подбор на проектни предложения по ПМДР 2014-2020 

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

 

Тематичен панел 1: Обща политика в областта на рибарството – предизвикателства и перспективи.  

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

                        

10:45 часа – 11:40 часа        Как Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) 

ще подкрепя секторите на рибарството и аквакултурите през периода 2021 – 

2027 г. – общи положения, цели и приоритети.  

Възможности за прилагане на опростени разходи през програмен период 2021-

2027 – методология, избор на типове операции, примери от други държави в ЕС. 

проф. д-р Димитър Николов, Ръководител на Звеното за управление на 

Националната Рибарска Мрежа 

 

11:40 часа – 12:10 часа        Стратегически документи на ЕС, определящи приоритетите за развитие в 

секторите на рибарството и аквакултурите.  

Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“, ЗУ-НРМ 

Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“, ЗУ-НРМ 

 

12:10 часа – 12:30 часа Интерактивна сесия 

- Дискусия по представените теми 

- Интерактивна игра 

 

12:30 часа – 13:30 часа  Обяд 

 

13:30 часа – 13:50 часа     Учредяване на организации на производители и изпълнение на планове за 

производство и предлагане на пазара – основни изисквания и 

предизвикателства. 

 Михаела Велинова, държавен експерт в дирекция „Обща политика в областта 

на рибарството“, Министерство на земеделието, храните и горите 
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13:50 часа – 14:20 часа      Предизвикателства и възможности при изпълнение на планове за производство 

и предлагане на пазара – споделяне на опит.   

Димитър Димитров, Сдружение „Черноморски изгрев“ – призната 

организация на производители 

 

14:20 часа – 14:50 часа Развитие на пазара на биологично отглеждани аквакултури – сравнителни 

данни за ЕС и тенденции в развитието.   

 Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“, ЗУ-НРМ 

 

14:50 часа – 15:10 часа Биологично производство на аквакултури – изисквания и условия за 

сертифициране. 

 Илия Колев, старши одитор, „Контрол Юнион България”ЕООД 

 

15:10 часа – 15:20 часа Интерактивна сесия по представените теми 

 

15:20 часа – 16:00 часа  Кафе-пауза 

 

Тематичен панел 2: Създаване на благоприятни условия за развитие на устойчива синя икономика 

чрез подхода ВОМР 

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

 

16:00 часа – 16:30 часа Тенденции в развитието на синята икономика – влияние на COVID-19, основни 

бариери и перспективи пред синята икономика.    

Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“ 

 

16:30 часа – 17:00 часа             Примери за проекти и добри практики, насърчаващи устойчивата синя  

    икономика.  

Представители на МИРГ/Звено за управление на Националната Рибарска 

Мрежа 

   

17:00 часа – 17:30 часа  Интерактивна сесия 

- Как подходът ВОМР ще подкрепи устойчивата синя икономика през 

периода 2021 - 2027 г.? 

- Подготовка на Стратегии за ВОМР на МИРГ за периода 2021 г. – 2027 г. 

-  

 

Закриващо Networking мероприятие 

17:30 часа – 19:30 часа  Възможност за създаване на 

контакти, намиране на 

партньори и обмяна на идеи за 

съвместни  инициативи 

между участниците в 

годишната среща.  
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