ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ
Във връзка с планираната в годишния план на Ротари клуб „Евксиноград” гр. Варна
инициатива за провеждане на информационна кампания в общините, попадащи в
категорията „Селски райони”, се проведоха серия от срещи в различни общини на
Варненска, Бургаска и Добричка област. Цел на срещите беше разясняване на
програмите и мерките, които ще се финансират от Европейския гаранционен фонд за
земеделие и Европейския фонд за развитие на селските райони, в периода 22.01.2008
год. – 29.02. 2008 год.
Срещите бяха организирани от Асоциацията на българските черноморски общини,
чийто Изп. директор е г-жа Марияна Кънчева - член на клуба. За лектор бе поканен
друг член на клуба – инж. Славчо Славов – експерт в ДФ „Земеделие” Разплащателна
агенция. Инициативата бе подкрепена и от Изп. директор на Държавен фонд
„Земеделие” – г-н Димитър Тадаръков.
На срещите присъстваха служители от общинските администрации, които са участвали
в работа по проекти, изпълнявани от общините и финансирани със средства от
предприсъединителните програми на Европейския съюз. Сред присъствалите на
срещите бяха също, кметове и кметски наместници, общински съветници,
представители
на
читалищни
настоятелства,
на
религиозни
общности,
неправителствени организации, земеделски производители и др.
Присъстващите бяха запознати с дейността на Асоциацията на Българските
Черноморски общини, изпълнените до момента проекти, както и тези, по които
Асоциацията работи в момента. Основно място в разговорите по време на срещите бе
отделено на Програмата за развитие на селските райони и проектите за наредби по
мерките които ще се прилагат там. Информацията по мерките бе съобразена с типа на
общината.
Една от налагащите се констатации след срещите бе, че интересът към представената
информация е изключително голям, но за съжаление в малко от посетените общини
служителите са запознати с ПРСР и с проектите на наредби, независимо, че са
публикувани на сайта на МЗП.
Интересен е проблема с управлението на проектите. Въпросът бе зададен на срещата в
община Каварна. Оказва се, че държавни служители назначени в общински дирекции,
които се занимават с подготовката на проекти финансирани от ЕС, не могат да участват
в екипите, които управляват изпълнението на проектите. Направеното предложение бе
да се сформира звено в АБЧО, което да подпомага, а в определени случаи и да
управлява изпълнението на проектите.
Най-голям интерес по време на срещите предизвикаха мерки 313 „Насърчаване на
туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в
селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на селата”.
Като основен извод от проведените срещи се налага мнението, че основната част от
информацията, касаеща не само общините, а и земеделските производители все още не
е достигнала до адресатите си. Липсата на информация за организации, които биха
подпомогнали изготвянето на качествени проекти, също създава опасност от
опорочаване на процеса по прилагане на програмата. Няма достатъчно информация и
по вече стартирали мерки от „Националната програма по пчеларство за тригодишния
период 2008-2010 г.”, както и по схема “Преструктуриране и конверсия на винени
лозя”.
Една от задачите, чието изпълнение предстои след проведените срещи е формирането
на информационна банка с проектите, които общините са изпълнявали, изпълняват се

в момента, а и такива които не са достигнали до фаза „изпълнение”. Целта е, при
възможност, добрите, работещи проекти да бъдат приложени и в други общини.
Структурата на АБЧО може да бъде използвана и за популяризиране и конкретна
помощ по приоритетна ос 4 „ ЛИДЕР”, която да оказва помощ на общините и местните
общности по структуриране на МИГ –и, както за разработване на собствени стратегии
за местно развитие.

