МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК ДЕВИН ДОСПАТ“

3 МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, БРОЙ 5, СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

„Тук е Раят на света, не мога да си представя, че съществува по-красиво място.”
Капелини Симоне – Италия, световен шампион по улов на пъстърва

Актуална информация по реализиране на местна стратегия за развитие с подкрепата
на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

Рибарска област „Високи Западни Родопи”
(общини Батак - Девин - Доспат)

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЪРВИТЕ
ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ
ОТ ОБЯВЕНАТА ПЪРВА
ПОКАНА

Н

а 25 юни 2012 г. в град Батак членовете на Управителния съвет
(УС) на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни
Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат)
извършиха оценяване на първите пет постъпили проекти от обявената Първа покана за изпълнение на Местната стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област (РО).Основната цел на заседанието на Управителния съвет
на МИРГ „Високи Западни Родопи“ беше всеки един от членовете да оцени
постъпилите проектни предложения и попълни формулярите за техническата оценка. Проектните предложения бяха оценени и одобрени за финансиране от Местната стратегия за развитие (МСР), след което съгласно Устава
и контролните процедури на МИРГ за прием, административна проверка
и оценка, членовете на Управителния съвет на МИРГ предложиха постъпилите проектни предложения за оценка и окончателно решение и от Общото
събрание (ОС) на МИРГ.

Снимки от заседанието на Управителния съвет на МИРГ за оценка на
постъпилите проектни предложения, 25.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ НА ЕКИПА
НА МИРГ ПРОДЪЛЖАВАТ

С

лед приключване на Първа покана за набиране на проектни предложения
по Местна стратегия за развитие (МСР) на МИРГ „Високи Западни Родопи“
изпълнителният екип на рибарската група продължи да организира информационни индивидуални срещи и консултации с потенциални кандидати по
населените места на територията на МИРГ. Информационни срещи се проведоха
през месеците юни и юли 2012г. в град Доспат, град Батак и град Девин. Срещите имаха за цел да дадат повече информация на потенциалните бенефициенти, както за мерките по
които могат да кандидатстват с проекти за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Местната стратегия за развитие на
Рибарската област (РО),
така и за предстоящото
отваряне на Втора покана за прием на проектни предложения. По
време на индивидуалните срещи бяха раздадени и информационни
материали.
Индивидуална среща с потенциален кандидат, представител на частния
сектор, проведена в град Девин
Бюлетинът се разработва и разпространява от МИРГ „Високи Западни Родопи“
с подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“

В броя ще прочетете:

• Оценка на първите
постъпили проекти от
Първа покана на МИРГ
• Втора покана за набиране на проектни
предложения
• Информационни срещи с потенциални
кандидати
• Първо одобрено проектно предложение
• Сключен договор за
безвъзмездна финансова помощ
• Конкурсът за уловена
най-голяма балканска
пъстърва приключва.
Кой е победителят?

Рибарска област
„Високи Западни Родопи“
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Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие 2011 - 2015

МИРГ ОТВОРИ ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С

ъс Заповед № 08/02.07.2012 г. на Председателя на Управителния съвет (УС) на Местна инициативна рибарска
група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат“) стартира Втора
покана за прием на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област (РО). Проектните предложения ще продължат да се приемат в офиса на МИРГ в град Девин, който се намира на
ул. „Руен“ №2, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в периода 15.07.2012 г. - 15.09.2012 г. Консултации и документи на заинтересованите лица се предоставят в офисите на МИРГ в Доспат, Батак и Девин и на посочените телефони
на гърба на бюлетина. Всякакви въпроси относно кандидатстването с проекти по стратегията можете да задавате и
писмено на адрес в интернет office@flag-rhodope.bg. Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са
публикувани на интернет-страницата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ www.flag-rhodope.bg
в секцията Покани и документи.

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МИРГ

Н

а 18 и 19 юли 2012 г. беше проведена третата работна среща между екипите за управление на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“),
МИРГ „Шабла - Каварна - Балчик“ и МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле“. На срещата присъстваха освен изпълнителните екипи на рибарските групи и представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), представители на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), представител на FARNET
– Европейската рибарска мрежа и изпълнителните екипи на новите Местни инициативни рибарски групи. Целта на
третата проведена среща бе да се представят стратегиите на МИРГ „Бяла - Долен Чифлик - Аврен“, МИРГ „Поморие Несебър“ и МИРГ „Приморско - Созопол - Царево“, да се обсъдят проблемите и предизвикателствата пред екипите за
управление, бъдещата работа на Националната рибарска мрежа и методологията за прием и оценка на проектни предложения. На срещата бяха осъществени контакти с новите рибарски групи, които ще дадат възможност за бъдеща
ползотворна работа. Срещата приключи с идентифицирането на конкретни идеи за работа, които са от изключителна
важност за изпълнение на Местните стратегии за развитие на рибарските групи.
Трета работна среща на Рибарските групи
в България

Презентация на МИРГ „Поморие – Несебър“
Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“

Брой 5
Септември 2012 г.

Царството на пъстървата
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ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИРГ ОДОБРИ ПЪРВОТО ПРОЕКТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Н

а 13 август 2012 година в град Доспат беше проведено заседание на Общо събрание (ОС ) на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат“), на което членовете на Колективния върховен орган одобриха първото внесено проектно предложение
от приключилата на 2-ри май 2012 г. Първа покана за набиране на проектни предложения. Одобреният проект е на
кандидата ЕТ „Красимир Красенов – Тихия кът 91“ и успешно е преминал процедурната проверка за допустимост на
разходите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Проектното предложение е по Приоритетна
Ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически
дейности, по-специално чрез насърчаване на еко-туризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на
риболовното усилие“ и предвижда създаване на Рибен ресторант, предлагащ специализирани рибни менюта с фокус
върху пъстървата, произведена в Рибарската област (РО). Проектът е в частен интерес и ще се изпълнява на територията на Рибарската област. Общата стойност на проекта е 123 401 лева, като размера на безвъзмездната финансова
помощ е в размер на 74 040,67 лева.

ПОДПИСА СЕ
ПЪРВИЯТ ДОГОВОР
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ
РОДОПИ”

Н

а 24 август 2012 година официално беше подписан първият договор за безвъзмездна финансова
помощ към Местна стратегия за развитие (МСР) на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“ (МИРГ „ВЗР“).Сключен бе тристранен договор между
МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“,
бенефициента и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Драгомир Господинов.
Бенефициент е ЕТ „Красимир Красенов-Тихия кът 91“.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 (дванадесет) месеца на територията на община Доспат и е с наименование
„Създаване на специфична туристическа инфраструктура
„Рибен ресторант“ и свързани екотуристически услуги на
територията на община Доспат/Рибарска област (РО) „Високи Западни Родопи“ (ВЗР).
Проектът предвижда откриване на нови работни места,
повишаване на икономическите ползи от производството
на риба чрез затваряне на цикъла производство - преработка - консумация на местно ниво и повишаване на жизнения стандарт за местното население.

Официално подписване на първия тристранен договор за безвъзмездна
финансова помощ към Местна стратегия за развитие на
МИРГ „Високи Западни Родопи“

С подкрепата на Европейски фонд за рибарство „Инвестиране в устойчиво рибарство“
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Рибарска област
„Високи Западни Родопи“

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

ОЩЕ ДВА ДОГОВОРА БЯХА ПОДПИСАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ”
ЗА 120 000 лева
На 11 септември 2012 г. официално бяха подписани още два договора за безвъзмездна финансова помощ към Местната стратегия за развитие
(МСР) на Местна инициативна рибарска група
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (МИРГ „ВЗР: Батак - Девин - Доспат“). Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
(ИАРА) и МИРГ „Високи Западни Родопи“ сключиха договори за изпълнение с кандидатите Община Батак и Сдружение с нестопанска цел „Форум
за регионални стратегии „Балкани“ (СНЦ „Форум
за регионални стратегии „Балкани“). Проектът на
Община Батак е с наименование „Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ „Високи
Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ и подпомагане устойчивото развитие на рибарските
области“ и размерът на безвъзмездната финансова помощ е 65 156,00 лева. СНЦ „Форум за регионални стратегии „Балкани“ ще изпълнява проектното предложение „Проучване и развитие на
туристическия, рибен пазар и разработка на информационна система на територията на МИРГ
„Високи Западни Родопи“ с размер на безвъзмездна финансова помощ 56 040,00 лева.

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ НА
ТЕМА
„УЛОВЕНА НАЙ-ГОЛЯМА
ПЪСТЪРВА”
Конкурсът на Местна инициативна рибарска група „Високи
Западни Родопи“ (МИРГ „ВЗР“) за „Уловена най-голяма пъстърва“ приключи и вече има своите първи герои.Победителят е Евгений Бон, който е и състезател на „Ловно-рибарско сдружение“
(ЛРС) Девин, а наградата е въдица SURPASS, 4.50 м., 10-30 гр.
акция и калъф за въдица с 3 джоба – OSP.Балканската пъстърва е уловена на изкуствена стръв във водоемите на Рибарската
област.
На снимката:
• Евгений Бон
• 7 юни 2012 г.
• Река Въча
• Балканска пъстърва – 3,53 кг и дължина 65 см.
• Уловена на воблер Pontoon 21
• Спинингът е Salmo 2,7 м с акция 5-20 и влакно - 0,18 мм.

Контакти на екипа на МИРГ
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Експертен екип на ФОРАФондация за общностно
развитие
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Разработва и разпространява екип на
Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“
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Информационен бюлетин за изпълнение на
Местна стратегия за развитие на рибарска област
„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат”
2011 - 2015
Периодичност на издаване:
3 месеца

Неби Кехая, управител
тел.: 089 44 38 121
офис: гр.Доспат , ул.„Орфей” 12
Георги Керелов, координатор
тел.: 089 22 11 281
офис: гр.Батак , пл.„Освобождение”5
Йорданка Мирчева, технически сътрудник
тел.: 089 22 11 280
офис: гр.Девин, ул. „Руен” 2

