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ГОДИШНА СРЕЩА  
НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА 
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Национална рибарска мрежа в България 

• Стартиране на дейността - 30.10.2019г. 

• Предмет: „Организиране на дейности, 

свързани с администриране и 

управление на Националната рибарска 

мрежа” 

• Период на действие: 30.10.2019 г. – 

31.12.2023 г. 
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Какво представлява Националната рибарска 
мрежа? 

• Инструмент за осъществяване на взаимодействие между 
заинтересованите страни от прилагането на ПМДР 

• Инструмент за подкрепа в процеса на работа в мрежа, 

който включва: споделяне и обмен на поток от идеи, 

информация, знания, практически опит между хора, 

обединени около общи интереси или възможности за 

създаване на стойност в рибарските райони. 
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Начин на взаимодействие в 
Националната Рибарска Мрежа  
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Цели на НРМ 

 Стратегическа цел 1. Осигуряване на представителност на 
заинтересованите страни 

 Стратегическа цел 2. Изграждане на капацитет на 
заинтересованите страни 

 Стратегическа цел 3. Разпространение на информация за 
изпълнението на подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020 

 Стратегическа Цел 4. Обмен на добри практики и трансфер на 
знания 

 Стратегическа цел 5. Подпомагане на междутериториалното и 
транснационалното сътрудничество 
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ПОЛЗИ ОТ УЧАСТИЕТО В ДЕЙНОСТИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА 

 Достъп до актуална информация в сектор Рибарство и 
аквакултури, вкл. извън източниците в България; 

 

 Възможности за участие в информационни събития 
(конференции, форуми, срещи и др.), работни групи и 
дейности за повишаване на капацитета (обучения и др.); 
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ПОЛЗИ ОТ УЧАСТИЕТО В НАЦИОНАЛНАТА 
РИБАРСКА МРЕЖА 

 

 Осигуряване на платформа за среща на интереси, обмен на 
идеи, опит и знания между участниците в Националната 
рибарска мрежа, обсъждане на ефективни и целесъобразни 
решения за развитието на рибарските райони; 

 

 Възможности за даване на препоръки, предложения и насоки 
за подобряване изпълнението на ПМДР и подхода ВОМР в 
България; 
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ПОЛЗИ ОТ УЧАСТИЕТО В НАЦИОНАЛНАТА 
РИБАРСКА МРЕЖА 

 Получаване на техническа и експертна подкрепа за изграждане 
на връзки между участниците, вкл. с представители на науката и 
изграждане на експертна мрежа за иновации; 

 

 Улесняване и стимулиране на проектите за междутериториално и 
транснационално сътрудничество, вкл. подпомагане процеса на 
търсене и намиране на партньори за съвместни проекти, 
генерирането на идеи и трансфера на добри практики; 
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ПОЛЗИ ОТ УЧАСТИЕТО В НАЦИОНАЛНАТА 
РИБАРСКА МРЕЖА 

 

 Подпомагане и консултиране на участниците в Националната 
рибарска мрежа по отношение на сътрудничеството с FARNET, 
други Национални рибарски мрежи и  партньорски 
организации от ЕС; 

 

 Осигуряване на участие на членове от екипите на МИРГ и 
членове на НРМ в по-значими събития (конференции, 
семинари, изложения, работни срещи) на европейско и 
международно равнище; 
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КОЙ И КАК МОЖЕ ДА УЧАСТВА? 
 

 

• В Националната рибарска мрежа могат да участват: 
• Местни инициативни рибарски групи; 
• Рибари и предприемачи в рибарските райони; 
• Преработватели на риба и рибни продукти; 
• Неправителствени организации; 
• Представители на гражданското общество и местните общности; 
• Други заинтересовани страни, имащи отношение към 

развитието на сектор рибарство и аквакултури и рибарските 
райони в България. 
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Как да участвате в Националната рибарска 
мрежа? 
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Какво предстои през 2020 г.? 
 

• Поредица от годишни срещи със заинтересованите страни; 

• Стартиране дейността на тематичните работни групи в рамките 
на Националната Рибарска Мрежа: 

 - ТРГ „Административен капацитет“  

 - ТРГ „Сътрудничество“ 

 - ТРГ „ВОМР“ 

• Специализирани обучения за представители на МИРГ и 
(потенциални) бенефициенти по ПМДР  
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Какво предстои през 2020 г.? 
 

• Работни срещи с представители на науката и 
изграждане на експертна мрежа за подкрепа 
и иновации; 

• Тематичен семинар за стимулиране на 
вътрешнотериториално и транснационално 
сътрудничество; 

• Участие на членове на НРМ в събития и 
мероприятия на национално, европейско и 
международно равнище; 

 

 

 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Какво предстои през 2020 г.? 
 

• Организиране на посещение за обмяна на опит с други 
Национални Рибарски Мрежи от ЕС; 

 

• Засилване на сътрудничеството с FARNET (Европейска мрежа на 
рибарските райони) чрез разпространение на информация, 
добри практики. 
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 КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ? 
WWW.NRMBG.COM  
 
OFFICE@NRMBG.COM  
 
https://www.facebook.com/NationalFisheri
esNetworkBulgaria 
 
https://twitter.com/6KNjQu9vZBFryfw 
 
гр. София, ул. Дойран 15, ет. 1, офис 5 
(до входа на Гръцки ресторант YАМАS) 


