
 

27-29 ноември 2019 г., гр. Рибарица   

Работен семинар 

 „Изграждане на капацитет за изпълнението на подхода ВОМР“ 

 
Домакини на срещата: УО на ПМДР 2014 - 2020 г. с подкрепата на FARNET. 
Обща цел: Подпомагане дейностите на  МИРГ при изпълнението на стратегиите за ВОМР. 
 
 

Участници: 
Ръководител на УО на ПМДР 2014 - 2020 г.; 

Служители на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020 г., ангажирани с изпълнението на 
подхода ВОМР; 

Представители на 9 МИРГ с одобрени стратегии за ВОМР; 

Държавен фонд „Земеделие“ – РА (ДРА); 

Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен Фонд „Земеделие“; 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски 
фондове“; 

Дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет 
(ИСУН2020) 

Представители на звеното за оказване на подкрепа на FARNET – г-н Методи Методиев 

Моника Адамова, ГД „Морско дело и рибарство“ D2, Европейска комисия 

 

 

 

 

 

 

 
 



П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А    
 

 

27 ноември 2019 г. (сряда) 
 

Пристигане и настаняване на участниците след 14:00 часа. 
19:30 - 21:30 Вечеря 
 

28 ноември 2019 г. (четвъртък) 
 

10:30 - 11:00 
 

Приветствие и въвеждане в дневния ред от УО на ПМДР 2014 – 2020 г.  
Съобщения от ГД „Морско дело и рибарство“, ЕК. 
Предоставяне на подкрепа за чрез подхода ВОМР в рибарските райони в 
България.  
Представяне на данни за изпълнението на подхода от страна на УО. 

11:00 - 12:30 Тема:  
Обявяване на процедури за подбор на проектни предложения по 
одобрените стратегии за местно развитие на МИРГ – етапи.  
Презентация (УО). 
 
Възникнали проблеми, решения за преодоляването им. 
Дискусия и изводи.  

12:30 - 13:30 Обяд 
13:30 - 15:00 Тема:  

Оценка на проектни предложения – създаване на оценителни сесии, етапи 
на оценка. 
Презентация (УО) 
 
Трудности и предложения за подобряване на процеса на оценка. 
Дискусия и изводи. 

15:00 - 15:30 Кафе-пауза 
15:30 - 16:45 Тема:  

Създаване, дейности и организация на Национална рибарска мрежа за 
България (НРМ) – управление на НРМ. Очаквания за подкрепа от страна 
на НРМ за МИРГ. 
Презентация (УО) и дискусия. 

16:45 - 17:30 Тема:  
Работа в ИСУН 2020. Обобщена информация към днешна дата. Нови 
функционалности и въвеждане на данни за ИГРП, мерки за обществено 
обсъждане и индикатори. 
 
Възникнали проблеми, решения за преодоляването им. 
Дискусия с участието на представители от ЦКЗ. 

20:00 - 22:30 Вечеря 
 

29 ноември 2019 г. (петък) 
 

10:00 - 11:00 Тема:  
Проектен цикъл – административен поток, ключови фази, участници и 
роли, точки на подкрепа.  
Презентация (УО) 
 



Очаквани трудности и предложения за преодоляването им. 
Дискусия и изводи. 

11:00 - 12:00 Тема:  
Проекти за сътрудничество - идеи, необходимост от съдействие, времеви 
график.  
Текущ анализ на стратегиите на МИРГ по отношение на заложените 
дейности за сътрудничество. 
 
Представяне на идеи за сътрудничество. 
Дискусия. 

12:00 - 13:00 Заключителна сесия и следващи стъпки. 
МЗХГ, DG MARE и звено за подкрепа на FARNET. 

13:00 - 14:30 Обяд 
 


