
  
 

АНКЕТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЯ 

Име и Фамилия * 

 

Вашият отговор 

Наименование на МИРГ/организация*: 

 

Вашият отговор 

Длъжност в организацията*: 

 

Вашият отговор 

1. В обучения на какви теми желаете да участвате? * 

Моля оценете предложените теми по скала от 1 до 5, като 1 е най-ниската степен на 

интерес, а 5 най-високата. 

1. Организиране и провеждане на ефективни кампании за информиране и публичност, 

вкл. кампании по информиране и публичност в интернет  

2. Подготовка на годишни отчети към УО на ПМДР за дейността на МИРГ 

3. Нормативна уредба във връзка прилагане на подхода ВОМР 

4. Прилагане на правила за минимални/държавни помощи 

5. Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП 

6. Провеждане на процедури за подбор на проекти /подготовка, съгласуване, обявяване, 

комуникация/ 

7. Оценка на проектни предложения по СВОМР на МИРГ 

8. Мониторинг на изпълнението на проекти по СВОМР на МИРГ 

9. Оценка на изпълнението на СВОМР – индикатори за изпълнение и резултат 

10. Анализ на риска, Администриране на нередности и процедури за налагане на 

финансови корекции 

11. Осигуряване на адекватна одитна следа 

12. Подготовка на Стратегии за ВОМР на МИРГ за следващия програмен период  

13. Стратегически документи на ЕС за следващия програмен период – Европейски зелен 

пакт, Стратегия „От фермата до трапезата“, Стратегия за биоразнообразието  

14. Иновации  

15. Кръгова икономика и устойчиво развитие 

16. Синя икономика 

17. Устойчиво рибарство 

18. Устойчиви аквакултури 

19. Рециркулационни системи 

20. Биологично производство на риба и други водни организми 

21. Къси вериги на доставка 



  
 

22. Организации на производители 

23. Разработване на проекти за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество 

24. Моля, предложете други теми за обучения. 

Вашият отговор 

 

 

 

 

 

2. Според Вас, в кои тематични направления кандидате по СВОМР на МИРГ и 

ПМДР имат нужда от повишаване на знанията и уменията? * 

Моля оценете предложените теми по скала от 1 до 5, като 1 е най-ниската степен на 

интерес, а 5 най-високата. 

1. Провеждане на процедури по ПМС 160/2016 

2. Изисквания при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по 

ПМДР и подхода ВОМР 

3. Относимо европейско и национално законодателство в областта на морското 

дело, рибарството и аквакултурите 

4. Стратегически документи на ЕС за следващия програмен период – Европейски 

зелен пакт, Стратегия „От фермата до трапезата“, Стратегия за биоразнообразието 

5. Генериране на идеи за проекти 

6. Иновации и разработване на иновативни проекти 

7. Кръгова икономика и устойчиво развитие 

8. Синя икономика 

9. Устойчиво рибарство 

10. Устойчиви аквакултури 

11. Рециркулационни системи 

12. Биологично производство на риба и други водни организми 

13. Къси вериги на доставка 

14. Организации на производители 

15. Моля, предложете други теми за обучения. 

Вашият отговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3. Кои теми, разгледани по време на обучения/срещи на Националната 

Рибарска Мрежа през 2019 г., Ви бяха най-полезни* 

Моля оценете предложените теми по скала от 1 до 5, като 1 е най-ниската степен 

на интерес, а 5 най-високата. 

• Провеждане на процедури по ПМС 160/2016 

• Нередности и финансови корекции 

• Условия и начина за кандидатстване по трите извънредни COVID-19 мерки от 

ПМДР 2014-2020 

• Изпълнение и отчитане на проекти по трите извънредни COVID-19 мерки от 

ПМДР 2014-2020 

• Основни ангажименти на бенефициентите по ПМДР 2014-2020, произтичащи от 

административния договор и общите условия към него. 

• Добри практики при изпълнение и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020 – 

осигуряване на подходяща одитна следа, управление на риска и избягване на 

рискове от неизпълнение на задължения по договор  

• Мониторинг на проекти и оценка на изпълнението на Стратегиите за ВОМР на 

МИРГ 

• Дейности и инициативи за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество 

• Влияние на Европейския зелен пакт и Стратегията „От фермата до трапезата“ върху 

бъдещото развитие на сектор „Рибарство“ 

• Добри практики и технологии за устойчиво отглеждане на аквакултури и морски 

храни в контекста на Европейския зелен пакт. 

• Морският пространствен план на Република България 2021-2035 г. като инструмент 

на Интегрираната морска политика на ЕС. 

• „Zero waste“ модели за развитие на рибарските райони. Добри практики. 

• Синя икономика и сини иновации 

 

4. Имате ли нужда от съдействие и подкрепа при организирането и 

провеждането на обучения/информационни кампании за повишаване 

капацитета на местните общности за участие в изпълнение на Стратегиите за 

ВОМР на МИРГ? * 

• Да 

• Не 

 

Моля уточнете Вашия отговор:  

 

5. Какви препоръки бихте отправили към организирането и провеждането на 

бъдещи обучения и мероприятия на Националната Рибарска Мрежа? * 

Вашият отговор 

 

 


