
Първа среща в 
гр.Тутракан, проведена на 
22.09.2009г.

Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на 
рибарските области” от 
Оперативна програма за 
развитие на сектор 
„Рибарство” /ОПРСР/ е 
насочена към 

предоставяне възможност на рибарските общности да създадат 
нови и устойчиви източници на приходи и да подобрят 
качеството си на живот. Това се постига посредством 
предоставянето на власт на местните хора – тези, които  в най-
голяма степен са запознати с проблемите и очакванията на 
рибарските общности – давайки им инструментите и ресурсите, с 
които да открият и разработят решения за справяне с техните 
истински нужди и проблеми.

Като част от изпълнението на ос № 4 ще се създаде Местната 
инициативна рибарска група (МИРГ) на основата на 
партньорство между трите общини Главиница – Тутракан –
Сливо поле, рибарския сектор, активните граждани в областта, 
граждански организации и представители на частния сектор. 

Ос 4 на ОПРСР  “Устойчиво развитие на рибарските 
области”:

ОСНОВНИ ЕТАПИ !

Първа среща, проведена на 
22.09.2009г. В град Тутракан

В партньорство с Община 
Сливо поле и Община 
Главиница подадена 
Декларация за изразяване  
на интерес на 30.11.2009г.

Одобрение от ИАРА на 
Декларацията за 
изразяване на интерес—на 
11.01.2010г.

Заповед на ИД на ИАРА за 
начало на етапа за 
изграждане на капацитет 
на потенциалните МИРГ—
02.06.2010г.

СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
РИБАРСКА ГРУПА “ГЛАВРИБАРСКА ГРУПА “ГЛАВИНИЦА ИНИЦА --
ТУТРАКАН ТУТРАКАН -- СЛИВО ПОЛ СЛИВО ПОЛЕ”Е”

Информационен
Бюлетин, Брой 1

Септември 2010

Приоритетна ос 4 на 
ОПРСР 

1

Създаване и структура 
на местното 

2

Управление, 
финансиране и екип на 
МИРГ

3

Разработване на 
Стратегия за местно 
развитие

3

Реализиране на 
конкретни проекти по 
ОПРСР

4

Къде сме ние 4

В този брой:



но основните  
функции са:

 Изпълнение;

 Финансово и 
административ
но управление;

Съществуват 
значителни разлики 
между местните 
партньорства, в 
зависимост от 
националния 
контекст и 
специфичните 
нужди на областта, 

 Стратегическо 
взимане на 
решения.

По какъв начин са структурирани партньорствата?По какъв начин са структурирани партньорствата?По какъв начин са структурирани партньорствата?

Стъпка Стъпка Стъпка 1:1:1: Създаване на местното партньорствоСъздаване на местното партньорствоСъздаване на местното партньорство

Кои са основните функции на местните Кои са основните функции на местните Кои са основните функции на местните 
партньорства?партньорства?партньорства?

Публичният 
сектор

Гражданското 
общество

Частният 
сектор или 
представители 
на определени 
сектори на 
дейност /напр. 
рибарството/

Защо е 
необходимо да 

създадем 
партньорство?
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Местната
инициативна рибарска 
група (МИРГ) е 
гражданско сдружение, 
чието учредяването, 
регистрация, 
устройство, дейност и 
прекратяване е 
регламентирано в 
ЗЮЛНЦ. 

Функциите, които 
МИРГ ще изпълнява и 
които са посочени в 
местната стратегия за 
развитие и плана за 
изпълнение на 
стратегията, трябва да 

отговарят на 
учредителния акт и 
устава на 
регистрираното 
сдружение. 

Основна функция 
на МИРГ: да 
подпомага местното 
общество на 
територията на 
рибарската група 
при кандидатстване с 
проекти към 
Оперативна 
програма за развитие 
на сектор 

Рибарство”/
ОПРСР/.
Създаването на 
МИРГ и 
разработването на 
стратегията за 
развитието на 
рибарската област 
се финансират от 
Оперативна 
програма за 
развитие на сектор 
„Рибарство”/
ПРСР/посредством 
Изпълнителна 
агенция за 
рибарство и 
аквакултури 

Синтез и 
изработване на 
обоснована 
стратегия
 Основна цел –

Обосновка –
Разпределение на 
ресурсите

Предложени мерки
Специфични цели –
Специфична 
обосновка – Обхват –

Анализ на текущото 
състояние, 
проблемите и 
възможностите
 Социално-

икономически 
фактори 

 Секторни фактори 
  Екологични 

фактори
 Въвличане на 

общността

Целеви области -
Ресурси 

Съвместимост на 
стратегията
Отразява 
съвместимостта на 
стратегията с ЕФР и 
други подобни 
стратегии, акцентирайки 
върху добавената 
стойност

Стъпка Стъпка Стъпка 2:2:2: Разработване на стратегия за местно развитиеРазработване на стратегия за местно развитиеРазработване на стратегия за местно развитие

Управление, финансиране и екип на МИРГУправление, финансиране и екип на МИРГУправление, финансиране и екип на МИРГ

Стратегията трябва да включва:Стратегията трябва да включва:Стратегията трябва да включва:

Стратегията отразява 
конкретните нужди, 
предизвикателства, и 
насока за развитие на 
рибарската област, 
определени от от 
местните граждани и 
бизнес. 

Разработването на 
стратегия за местно 
развитие е част от 
процеса на създаване 
на МИРГ и на 
признаването й от 
Изпълнителната 
агенция за рибарство 
и аквакултури.

Какво 

представлява 

Стратегията за 

местно развитие 

на МИРГ?



След разработването на стратегията, регистрирането на МИРГ и 
одобряването й от Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури 
(ИАРА), гражданите, фирмите и организациите на територията на 
рибарската група Главиница – Тутракан – Сливо поле ще могат да 
кандидатстват с проекти по Оперативната програма.

Проектите ще бъдат приемани и оценявани от МИРГ, а в 
последствие и одобрявани от ИАРА, на базата на предварително 
разработени конкретни правила и процедури.

Стъпка Стъпка Стъпка 3:3:3: Реализиране на конкретни проекти по Оперативна Реализиране на конкретни проекти по Оперативна Реализиране на конкретни проекти по Оперативна 
програма за развитие на сектор програма за развитие на сектор програма за развитие на сектор „„„Рибарство” /ОПРСР/Рибарство” /ОПРСР/Рибарство” /ОПРСР/

Полезни 
връзки:

http://iara.government.bg/
http://www.farnet.info

Къде сме ние?Къде сме ние?

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ за създаване на МИРГ

 Проведени общо 9 срещи на територията на общините Главиница,  
Тутракан и Сливо поле; 

 Организирани 2 фокус – групи с цел извеждане на приоритети за 
стратегия на рибарската област, съпътстващи и алтернативни дейности 
и иновации;

 Набиране на проектни идеи сред рибарите, НПО и бизнеса; 
 Проведени анкети с рибари, с НПО и фирми;
 Постигане на съгласувана визия и приоритети на стратегията за местно 

развитие на рибарската област.

Изведени ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ НА РИБАРСКАТА  ГРУПА 

 Възраждане на рибарския поминък чрез подобряване на условията 
на труд към постигане на по-голяма привлекателност  на професията  
и  подобряване качеството на живот на заетите;

 По-голяма информираност за възможностите за получаване на 
финансова подкрепа от фондовете на ЕС;

 Насърчаване на сътрудничеството между рибарските групи;
 Подобряване на инфраструктурата и модернизиране на рибарските 

съоръжения 
 Защитеност на околната среда – запазване на привлекателността на 

природното наследство и  опазване на видовото разнообразие и 
количество риба в р.Дунав и водоемите;

 Осигуряване на допълнителна заетост на рибарите и техните 
семейства.

ВИЗИЯ
Превръщане на рибарската област в привлекателна 

територия за живот, работа и отдих посредством запазване 
на традициите в рибарския поминък, подобряване на 
условията за съвременно риболуване, рибовъдство и 

отглеждане на аквакултури, издигане на ролята на туризма и 
опазване на природните богатства на областта.

За контакти: 

Община Тутракан
Евелина Иванова-
Координатор
Тел. (0879) 835 809
E-mail: humanitar@abv.bg

Община Сливо поле
Снежана Билева
Тел.(08131) 2284
Email: slivopole@ru-se.com

Община Главиница
Данка Милчева
Тел.0888 688 677
Е-mail:
danka_milcheva@abv.bg
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