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ПОКАНА 

 

До членовете на Управителния съвет 

На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено 

 

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и с оглед на заповед РД-01-

124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването във връзка с ограничаване на 
разпространението на COVID 19, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ 
Бургас-Камено на 05.05.2020г. 

Поради обективна невъзможност за провеждане на заседанието в офиса на СНЦ 
„Мирг Бургас-Камено“, на всички членове на УС, по електронен път чрез и-мейл ще бъдат 
изпратени: Покана за събрание на УС и Протокол от събрание на УС.  

На основание  член 37, ал.4 и ал.5 от Устава на СНЦ “МИРГ Бургас-Камено“, 
потвърждаването на протокола с описаните решения в него чрез обратен и-мейл от Ваша 

страна е достатъчно. 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1.Одобрение МИРГ "Бургас-Камено" да участва като партньор на  Фондация "Виа 

Понтика", по проект: "Подобряване на риболовните практики в района на Южно 
Черноморие и повишаване на осведомеността по отношение на изгубени и изоставени 
риболовни уреди " по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.014 „Опазване 

и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни 
режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ от ПМДР 2014-2020 г.   

Прилагаме резюме на проекта и дейностите. 
              

 2.Одобрение МИРГ "Бургас-Камено" да участва като партньор на  Сдружение 

“Сдружение на риболовците БУРГАСКИ ЕЗЕРА” по проект: “Иновативни методи за 
събиране на морски отпадъци в крайбрежни зони на Южното Черноморие” по Процедура 

чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското 
биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на 
устойчивите риболовни дейности“ от ПМДР 2014-2020 г.  

Прилагаме резюме на проекта и дейностите. 
                   

http://www.flag-burgas.org/


 МИРГ Бургас-Камено 
         гр.Бургас, ж.к.“Меден Рудник“ 

         сграда на ЦАО „Възраждане“ 
          ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ       ЕИК 177226707 
          ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД        e-mail: office@flag-burgas.org    

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО    www.flag-burgas.org  
             

2 
Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за 

водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г. 

 

3. Одобрение МИРГ "Бургас-Камено" да участва като партньор на Сдружение 
"УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ" и сдружение “ ПРИЯТЕЛИ НА ЧЕРНО МОРЕ“ по проект: “ 

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и 
екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни 

дейности в акваторията на МИРГ Бургас-Камено ” по Процедура чрез подбор на 
проекти BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично 
разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите 

риболовни дейности“ от ПМДР 2014-2020 г. Прилагаме резюме на проекта и дейностите . 
 

4. Одобрение МИРГ "Бургас-Камено" да участва в транснационален проект с 
наименование “ИНКУБАТОР НА МРЕЖА ЗА СИН РАСТЕЖ” 
CLLD/LEADER Cooperation Project “Blue Growth Network Incubator" в партньорство със 

следните МИРГ: 
1)    Network of Attica Island – ГЪРЦИЯ (ВОДЕЩ ПАРТНЬОР) 

2)    Development Company of Parnonas SA – ГЪРЦИЯ 
3)    Development Company of Thessaloniki SA – ГЪРЦИЯ 
4)    Development Company Kavala SA – ГЪРЦИЯ 

5)    Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra - ИСПАНИЯ 
6)    МИРГ НЕСЕБЪР- МЕСЕМВРИЯ - БЪЛГАРИЯ 

Размера на разходите, които МИРГ "Бургас-Камено" ще разходи за дейностите по проекта 
са в размер до левовата равностойност на 48 500 евро.  
Прилагаме резюме на проекта и дейностите. 

 
5.Разглеждане и одобрение на промяна и изменение на СВОМР 

       
6. Определяне на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на МИРГ Бургас-
Камено. 

7. Разни. 

 

 

Дата:29.04.2020                                    Кирил Начев 

Председател на УС на МИРГ Бургас-Камено 
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