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Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

Механизъм за вземане на решения и правила за работа на
Местната инициативна рибарска група
Вземане на решения и правила в рамките на върховния колективен
орган – Общо събрание (ОС)

Ч

леновете на ОС на МИРГ „Високи Западни
Родопи:Батак-Девин-Доспат“ са ключов двигател
за развитието на организацията и доброто
прилагане на Местната стратегия за развитие. Общото
събрание се свиква най-малко два пъти годишно и е
законно, ако на него присъстват повече от половината
от всички членове на сдружението. Специфична
характеристика на публично-частните партньорства,
каквато е МИРГ, е принципът за взимане на решение с
консенсус от ОС на МИРГ за одобрение или отхвърляне
на проектните предложения във връзка с изпълнение
на МСР. При провеждане на заседания на ОС за
одобрение или отхвърляне на проектни предложения,
присъстващите подписват декларация за липса на

конфликт на интереси. Отговорност за проверка и
становище за спазване на правилото за липса на
конфликт на интереси има Контролният съвет (КС).
Членовете на МИРГ, участвали в консултирането или
изготвянето на проектно предложение, нямат право да
участват в заседанието на Управителния съвет (УС) и
ОС за одобрение или отхвърляне на същото проектно
предложение. Неразделна част от заседанията на ОС е
протоколът за класиране на проектни предложения по
МСР, който се подписва от членовете на колективния
върховен орган и се изпраща на ИАРА. Вземането на
решения и правилата на управителния колективен
орган – УС на МИРГ, ще бъде представено в следващия
брой на бюлетина.
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Информационна кампания - втори eтап


продължава от стр. 1

В

торият етап от информационната кампания на МИРГ
(Местна инициативна рибарска група) за популяризиране на стратегията и за информиране на потенциалните
бенефициенти по стратегията ще продължи с организирането
на индивидуални и групови срещи за въвличане на заинтересовани страни, както и за създаване на Консултативен съвет
(КС) и Тематични групи (ТГ) към МИРГ. В Консултативния съвет ще вземат участие представители на организации и институции, имащи отношение към развитието на Рибарската
област като:
• Държавни горски стопанства;
• Стопанисващи язовирите институции;
• Регионални институции като ИАРА, РИОСВ и др.;
• Представители на сектор „Рибарство“, които оперират на
територията на Рибарската област.
С помощта на КС ще се даде възможност да бъдат поставени и решени по-глобални проблеми, свързани с опазване на
околната среда, развитието на риболовния туризъм и добавянето на стойност към продуктите от риболов и аквакултури на
територията на МИРГ.
МИРГ има за цел да бъдат създадени първоначално три Тематични групи, които ще бъдат постоянна работна група, коя-

то ще подпомага и предлага решения за развитието на по един
воден басейн в трите общини. Те ще могат да предлагат решения и да поставят проблеми за решение, свързани с управлението и развитието на отделните водни обекти. Впоследствие
при наличие на интерес могат и ще бъдат подкрепени още тематични групи по други теми, възникнали по време на работата на първите три.
Всеки, който желае, може да внася предложения за решение на даден проблем, свързан с развитието на територията,
който може да бъде решен с определено проектно предложение, като екипа на МИРГ ще създаде регистър наречен „идеи
за проекти“ и ще се ангажира с търсенето на потенциален изпълнител.
В рамките на следващия месец ще започне набирането на
проектни предложение по стратегията за развитие на Рибарската област, като поканата за набиране на проектни предложение и необходимите документи ще бъдат качени на интернет страницата на МИРГ, в сайтовете на трите общини Батак,
Девин и Доспат и в местни вестници.
За повече информация и актуални новини, свързани с изпълнението на стратегията, можете да четете на сайта на
МИРГ- www.flag-rhodope.bg.

МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат‟ на форум в Шабла

Н

а 26-27 септември 2011 г. се проведе двудневен форум, организиран от МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ в Зеления
образователен център в Шабла, в който МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ взе участие. На срещата присъстваха още
представители на Изпълнителна агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА), Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), отдел „Рибарство и аквакултури“ в
качеството на Междинно звено, отдел „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ в качеството на Сертифициращ орган, Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ в качеството на Одитиращ орган, както и представители на ФАРНЕТ
(обслужващо звено, създадено от Европейската комисия за
подпомагане прилагането на мерките на Европейския съюз
(ЕС) за устойчиво развитие на рибарските райони), членове на
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ и бъдещи потенциални рибарски групи.
Основните цели на срещата бяха всяка една от организациите и институциите да представи задачите и методите на работа, с които е ангажирана. По време на срещата беше установено, че е наложително свикването на работна група, която
да подготви изменения в текстове на Наредба 15, които биха
създали проблеми в работата на рибарските групи.
Снимка от работната среща в гр. Шабла, 26 - 27 септември 2011 г.

Предложения за по-добро развитие на Рибарския сектор

Н

а 27 октомври 2011 г. екипът на МИРГ участва в конференция, която беше организирана от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската
комисия (ЕК) в София. В конференцията взеха участие представители на браншови организации от сектор „Рибарство“ и
членове на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ и МИРГ
„Шабла-Каварна-Балчик“.
Целите на конференцията бяха представителите от Генералната дирекция на Европейската комисия да докажат, че
намерението им е да продължат да изграждат структура, подобна на ФАРНЕТ, за устойчивото развитие на рибарството в
България.
Като предложения към представителите на Европейската
комисия бяха дадени насоки за по-добро социално и икономическо развитие на рибарския сектор, проучване на въздействието на аквакултурата с цел повишаване консумацията на
риба и изграждането на капацитет на местните рибарски групи в България.
Снимка от конференцията на 27 октомври 2011 г.

С подкрепата на Европейски фонд за развитие на сектор „Рибарство“

