
 
 

                                                                                   
Европейски съюз 

Европейски фонд за  

морско дело и рибарство  

МИНИСТЕРСТВО НА   ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

 

ПРОЕКТ №BG14MFOP001-4.001-0011 

 „ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИРГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ 

ВАРНА С РАЙОН АСПАРУХОВО, БЕЛОСЛАВ И АКСАКОВО И РАЗРАБОТВАНЕ 

НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“ 

 

 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
№ ИСУН - №BG14MFOP001-4.001-0011-C01/30.06.2017 г.,№:МДР-ИП-01-16/30.06.2017 г. 

 

Процедура на директно предоставяне: №BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ 

за стратегии за ВОМР”, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР)  

 

Обща цел на проекта: Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) и 

разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на 

територията на общини Варна и Район Аспарухово, Белослав и Аксаково, съгласно 

правилата на ПМДР 2014-2020 г. 

Партньори: 

- Община Белослав; 

- Община Аксаково; 

- Народно читалище „Самообразование - 2006“, с. Зорница, община Аксаково; 

- „Север – Експорт“ ООД, гр. Варна, Южна промишлена зона. 

 

Специфични цели: 

1. Учредяване на МИРГ на територията на общини Варна с Район Аспарухово, Белослав и 

Аксаково, съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. и Регламент 508/2014; 

 2. Създаване на капацитет за управление на МИРГ и стратегия за ВОМР; 

 3. Подготовка на стратегия за ВОМР, отговаряща на критериите и изискавнията на ПМДР 

2014-2020 г. и регламент 508/2014; 

 4. Информиране и активно участие на местната общност в процеса по подготовка на 

стратегия за ВОМР; 

 

Очаквани резултати: Учредяване и регистрация на Местна инициативна рибарска група 

на територията на общини Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково. 

 

Обхват на проекта: Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на изработване на 

стратегия, обучение на екипа на МИРГ, в т.ч. представители на партньорите и местни 

лидери, подготовка на местна стратегия за ВОМР на територията на общини Варна с 

Район Аспарухово, Белослав и Аксаково, чрез провеждане на срещи, семинари, 

конференции и обществени обсъждания. 

 

Бюджет на проекта: 48 445.75 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ. 

  

Срок за изпълнение: от 27.06.2017 г. до 27.11.2017 г.; 5 (пет) месеца 

 

Статус на проекта: приключил 


