
 
   

 

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА  

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

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

ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУКАТА 

НА ТЕМА:  

„Споделяне на успешни мерки и иницииране на нови идеи за 

чисто и здраво море и за устойчива синя икономика“ 

Част от инициативата „In My Country 2022" на ЕК 

 

Дата: 30 август 2022 г. 

Място на провеждане: хотел „Емералд Ризорт“, Равда 

 

П р о г р а м а  

 

10:00 часа – 10:30 часа Регистрация 

10:30 часа – 10:45 часа Откриване, приветствия 

Проф. д-р Мария Нейкова - Областен управител на област 

Бургас, Стоян Котов – УО на ПМДР и Директор на 

Дирекция МДР 

 

Тематичен панел 1: Химически замърсявания и биологични токсини  - 
несъвместимост с представите /изискванията/ научнитеизследвания/ 
фактическите констатации, за чисто и здраво море и за устойчива синя 
икономика.  
Медиатор: Веселин Златев, ключов експерт „Медиация“ Звено за управление на 
Националната рибарска мрежа (НРМ) 

10:45 часа - 11:05 часа Разпространение на биотоксини в морски организми 
от Черно море - пътят им от морето до нашата 
трапеза 
Лектор: гл. ас. Златина Веселинова Петева, катедра Химия, 
Медицински университет - Варна, координатор на проекта 

Автори:  Златина Петева, Станислава Георгиева, Мона 
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Станчева, Ангелика Георгиева – Медицински 
университет - Варна 

11:05 часа  11:25 часа Актуално състояние на черноморската среда по 
отношение на замърсители от антропогенен 
произход - химични замърсители и микропластмаси 
Лектор: проф. Мона Динкова Станчева, катедра Химия, 
Медицински университет - Варна, експерт анализи по 
проекта 

Автори: Станислава Георгиева, Мона Станчева, Златина 
Петева, Ангелика Георгиева – Медицински университет 
- Варна 

11:25 часа – 11:45 часа Споделяне на успешни мерки по проект № 
BG14MFOP001-6.004-0006 „Изследване на приоритетни 
химични замърсители и биотоксини за оценка на 
състоянието на морската среда", договор № МДР-ИП-
01-13/25.01.2021, финансиран от ПМДР 2014 - 2020 г. 
Лектор: доц. Станислава Кателиева Георгиева, катедра 
Химия, Медицински университет-Варна, 
ръководител проект 

11:45 часа – 12:00 часа Дискусия 
12:00 часа – 12:30 часа Биоразнообразието и състоянието на популациите – 

ключов елемент за опазване на екосистемите в 
рибарските райони 
Доц. Д-р Виолин Райков – Институт по океанология към 
БАН 

12:30 часа – 13:00 часа Дискусия 
13:00 часа – 14:00 часа Обяд 

14:00 часа – 15:00 часа Представяне на проекти свързани с научни 
изследвания по ПМДР 2014-2020 и преход към 
следващия програмен период и новите възможности 
експерти от УО на ПМДР 

 

Тематичен панел 2: ВЕИ в контекста на зелената сделка и Националния план за 
възстановяване и устойчивост (НПВУ) 

Медиатор: Веселин Златев, ключов експерт „Медиация“ Звено за управление на 
Националната рибарска мрежа 

15:00 часа – 15:40 часа Морският потенциал и ВЕИ. Приоритети в 
Националния план за възстановяване и устойчивост 
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(НПВУ) – част от синята икономика в Европейски 
зелен пакт (ЕЗП) 
Експерт НРМ 

15:40 часа – 16:00 часа Дискусия 

 

Закриващо Networking мероприятие 

16:00 часа – 18:00 часа Networking коктейл 

Необходимост от партньорски диалог и взаимодествие  
между науката, частния бизнес, неправителствения и 
публичния сектор за обмен на концептуални идеи и 
подготовка на проектни предложения за целия 
спектър, предстоящи денойсти по НПВУ и ЕЗП. 

 
 

 

  

  

  

 


