
 

 

 

П О К А Н А 

към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за 

определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета 
за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

В изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на 

юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито 

представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за 

партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури отправя покана към юридическите лица с нестопанска цел, 

подали заявление по чл. 7, ал. 2 и отговарящи на критериите по чл. 6 от Механизма да 

излъчат общ представител с право на глас на съответната група и до трима негови 

заместници в Комитета за наблюдение на Програма за Морско дело и рибарство, както 

следва: 

 

Група Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и 

жените, недискриминацията и равните възможности  

„Сдружение за социална подкрепа и развитие и бизнес реализация на личността 

– Диона“ 

 

Група Организации, работещи в сферата на социалното включване и 

интегрирането на маргинализираните групи  

Сдружение „Център за трудови и социални практики“ 

 

Група Екологични организации 

Гражданско сдружение „Хармония“ 

Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ 

Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“ 

 

Група Организации, работещи в сферата на образованието, науката и 

културата 

„Институт за местно и регионално развитие“ 

Организация за научно практическо развитие на студентите 

 

Група Организации, работещи в сферата на рибарството и аквакултурите, и 

свързаната с тях преработвателна промишленост 

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ 

Българска асоциация на малките и средни предприятия 

 

Одобрените организации в срок до 7 работни дни от датата на публикуване на 

поканата, писмено уведомяват изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури за излъчения общ представител с право на глас и неговите 

заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения 

представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма. 

Излъчените представители с право на глас и техните заместници трябва да 

отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма. 

В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените 

представители с право на глас и техните заместници представят на изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури документи, доказващи 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма. 

 


