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ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ  

ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

 на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ 

 

Период на отчитане 
 

25.07.2018г. - 31.12.2018г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

РД 50-58/25.07.2018г. 

ЕИК на МИГ 

 

175893196 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

Гр. Тутракан, ул.“Трансмариска“ № 31 

 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Д-р Димитър Стефанов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

0878 216 111 

0878 186 111 

www.mig.tutrakan-slivopole 

mig_tutrakan.slivopole@abv.bg  
 

 

 

 

 

 

1. Управление на Местната инициативна група. 

 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 

органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 

такива)  
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Органите за управление и контрол на МИГ са: 

- Общо събрание;  

- Управителен съвет; 

- Председател на УС на МИГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейността на органите на МИГ спазва на принципите за:  

1. Изборност; 

2. Равнопоставеност; 

  3. Демократичност; 

 4. Мандатност; 

 5. Отчетност и отговорност на органите на сдружението; 

 6. Публичност на дейността на органите на сдружението 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

УС 

УПРАВИТЕЛЕН 

СЪВЕТ 

Комисия за оценка 

и избор на проекти 

 

Изпълнителен 

директор 

 

Административно звено: 

-Експерт по ВОМР 

-Експерт икономист 
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Общото събрание е върховен колективен орган и се състои от представители на 

заинтересовани страни от територията на МИГ - юридически лица (фирми, земеделски 

производители, кооперации, Общини и граждански организации) с регистрация на МИГ – 

територията. 

В Общото събрание са представени 2-те Общини в МИГ-територията: 

- Община Тутракан, орган на местното самоуправление - представлявана от д-р Димитър 

Стефанов – Кмет на Община Тутракан, представителството е определено с Решение на 

ОбС. 

- Община Сливо поле, орган на местното самоуправление- представлявана от Валентин 

Атанасов – Кмет на Община Сливо поле, представителството е определено с Решение на 

ОбС. 

В Общото събрание от членове, Община Тутракан и Община Сливо поле имат право на 

един глас. 

Спазено е  задължителното участие на общините от територията на действие на МИГ в 

качеството си на юридически лица.  

Разпределението на секторното представителство в Общото събрание е съблюдавано с 

оглед препоръките за процентно балансирано съотношение, съгласно изискванията на 

Наредба 22/25.08.2017г. на МЗХГ. 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите с явно 

гласуване. Изборът на членовете на УС и КС също  става с явно гласуване. 

 

Правомощия на Общото събрание, съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията: 

- одобрява с решение Стратегията за местно развитие в пълния й вариант; 

- ежегодно приема отчета за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- определя членове от всеки сектор/заинтересована страна за участие в Комисия за избор 

на проекти към Стратегията за местно развитие; 

- одобрява годишния План за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- приема Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

Общото събрание като върховен орган на МИГ Тутракан – Сливо поле взема решения, 

съгласно Устава на организацията. 

 

Управителният съвет е управителен орган на МИГ и  се състои от 7 членове, с 

представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на МИГ.  

 

През изминалите години от създаването на МИГ, съставът на УС като управителен орган 

на сдружението е претърпявал промени. Членовете на УС имат  изграден капацитет за 

работа по Стратегията за ВОМР, развити умения и знания за управление на местната 
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група, работещи с мотивация и загриженост към дейностите на МИГ. През годините са се 

изградили ключови компетенции като професионалисти, представители на сектори и 

местни лидери. Членовете на УС ежегодно получават положителен вот от страна на 

Общото събрание. 

 

Съгласно Устава на  организацията, Управителният съвет ръководи дейността на МИГ и 

решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от 

компетентността на Общото събрание или на Председателя на УС 

 

 

 
 

 

 

- разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно 

функциониране на МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие; 

- избира представители на МИГ в национални и европейски мрежи на селските региони; 

- одобрява административен екип за изпълнение на Стратегията; 

- определя щатното разписание на МИГ; 

- изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на 

Стратегията за местно развитие; 

- изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията; 

- одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията. 

 

В периода на отчитане няма промени, които засягат управлението на стратегията за 

ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ и състава. 
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2. Персонал на Местната инициативна група. 

 

Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, експерт по прилагане на 

Стратегията за ВОМР и експерт икономист, отговарящи на изискванията в Наредба 

№22/25.08.2017Г г. на МЗХГ с която Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР): 

 

- Изпълнителен директор: доц.д-р Валентина Маринова; 

- Експерт по прилагане на стратегията: Шенел Хасанова; 

- Експерт икономист: Галина Стойкова. 

 

За посочените минимални позиции са съставени длъжностни характеристики, в които 

подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, 

подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност. 

 

Персоналът на  МИГ отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като 

неговите правомощия се определят с договора за наемане и включват следните 

отговорности и задължения, предвидени в Устава на МИГ: 

- Административно и експертно организира и ръководи работата на офиса по прилагане на 

Стратегията за местно развитие съгласно изискванията на българското законодателство, 

Договора за финансиране на МИГ и Наредба №22/25.08.2017г. на МЗХ с която Наредба се 

уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. (ПРСР) 

-  Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като конкретните му 

правомощия се определят с договора за наемане при спазване на всички разпоредби в 

Наредба №22/25 .08.2017г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда за 

прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 

 

При разработване на Мултифондова  стратегия за местно развитие е предвидено 

екипът на МИГ да се състои само от 4-ма служители: изпълнителен директор на МИГ; 

експерт по прилагане на Стратегията на МИГ – 2 и експерт икономист - 1. Към настоящия 

момент едната бройка за експерт по прилагане на СВОМР е вакантна. 

 

3. Реализирани дейности: 

 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

http://www.eufunds.bg/
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За прилагане на одобрената Стратегия за ВОМР, МИГ организира нейното изпълнение 

при спазване на нормативните изисквания и договорните си задължения към 

финансиращите институции. В тази връзка МИГ е разработил, а УС и ОС са 

съгласували/приели/ одобрили следните приложими  вътрешно-нормативни документи: 

 

- Инструкция за деловодната дейност и архив в СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Вътрешни правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за 

набиране и разходване на имущество на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с 

управителния съвет, контролния съвет и общото събрание на СНЦ „МИГ Тутракан – 

Сливо поле” 

- Вътрешни правила за командироване в СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Вътрешни правила за работна заплата в СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в СНЦ „МИГ 

Тутракан – Сливо поле” 

- Правилник за вътрешния трудов ред в СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Правила за дейността на управителния съвет на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни оценители в СНЦ 

„МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ 

Тутракан-Сливо поле” 

- Годишен план 19.2 

- Годишен план 19.4 

- Годишен план за комуникационни и консултантски дейности 

- Годишен план за информираност и публичност 

- Счетоводна политика на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Правила за инвентаризация в СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Правила за документооборота и съхранението на счетоводната информация в СНЦ 

„МИГ Тутракан – Сливо поле” 

- Вътрешни правила за предварителен контрол в СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

 

При изпълнение на Стратегията за ВОМР, МИГ е провело следните дейност: 

 

- Подготвена и подадена е Заявка за авансово плащане за 2018г.; 

- Подготвена и подадена е Заявка за междинно плащане за периода 25.07-30.09.2018г.; 

- Одобрени и приети Насоки за кандидатстване в едно с приложимите към тях 

документи по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по  ОПИК и ОПОС. 

- Решение за определяне на  представители сред членовете на Общото събрание, които 

да участват като оценители в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 
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7.5, Мярка 21, съгласно минимални изисквания по отношение на процедурата на МИГ 

за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. 

- Индикативна годишна работна програма за приемите по съответните мерки от 

стратегията за ВОМР за 2019г. 

- Обучения на КВО и УС -  4 броя/двудневни 

- Обучения на местни лидери – 2 броя/двудневни 

- Обучения екип МИГ – 2 броя/еднодневни 

- Информационни срещи – 6 броя/еднодневни 

- Конференция – 1 брой 

- Публикации в печатни медии/местени вестници/ – 5 бр. 

- Публикации/излъчвания в телевизионни медии/местна ТВ – 3 бр. 

- Информационен бюлетин за дейността на МИГ по прилагане на СВОМР – 2 бр. /м. 

ноември и м. декември/; 

- Проведени консултации със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти – 18 

бр. 

 

 

- Дейности по прилагане на СВОМР, свързани с УС и ОС на МИГ: 

 

- Проведени 5 на брой заседания  за отчетния период на УС на МИГ. Протоколите от 

проведените заседания са публикувани на сайта на МИГ; 

- Свикано и проведено 3 брой Общо събрания на МИГ. Протокола  от проведеното Общо 

събрания е публикуван на сайта на МИГ; 

- Издадени 9 на брой заповеди на Председателя на УС на МИГ. 

- Създадени електронни регистри със сключените договори с физически и юридически 

лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за избрани 

изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките и профил на купувача съгласно чл. 

42 от Закона за обществени поръчки. 

 

 

 

Реализирани са командировки на екипа при провеждане на работни срещи с 

представители на МЗХГ и ДФЗ и др., съгласно Наредбата за командировките в страната, 

приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) 

и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с 

Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г, както следва: 

http://www.eufunds.bg/
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Заповед 

№ Дата Относно Период на командировката Брой дни

1 1.6.2018 Командироване на Валентина Маринова за обучение във Варна 04.06.2018 - 06.06.2018 3

2 2.8.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 02.08.2018 - 03.08.2018 2

3 8.8.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 09.08.2018 - 10.08.2018 2

4 21.8.2018 Командироване на Шенел Хасанова в Сливо поле 22.08.2018 - 22.08.2018 1

5 21.8.2018 Командироване на Валентина Маринова в Сливо поле 22.08.2018 - 22.08.2018 1

6 22.8.2018 Командироване на Валентина Маринова за обучение в Казанлък 23.08.2018 - 24.08.2018 2

7 22.8.2018 Командироване на Шенел Хасанова за обучение в Казанлък 23.08.2018 - 24.08.2018 2

8 22.8.2018 Командировка на Галина Стойкова за обучение в Казанлък 23.08.2018 - 24.08.2018 2

9 27.8.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 28.08.2018 - 29.08.2018 2

10 9.9.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 09.09.2018 - 10.09.2018 2

11 19.9.2018 Командироване на Валентина Маринова за обучение ИСУН 20.09.2018 - 21.09.2018 2

12 19.9.2018 Командироване на Шенел Хасанова за обучение ИСУН 20.09.2018 - 21.09.2018 2

13 26.9.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 27.09.2018 - 28.09.2018 2

14 11.10.2018 Командироване на Валентина Маринова в МЗХГ 12.10.2018 - 15.10.2018 2

15 17.10.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 18.10.2018 - 19.10.2018 2

16 18.10.2018 Командироване на Шенел Хасанова в Лясковец 20.10.2018 - 21.10.2018 2

17 18.10.2018 Командироване на Галина Стойкова в Лясковец 20.10.2018 - 21.10.2018 2

18 19.10.2018 Командироване на Шенел Хасанова в ИТ гр. Силистра 22.10.2018 - 22.10.2018 1

19 19.10.2018 Командировка на Галина Стойкова в ИТ гр. Силистра 22.10.2018 - 22.10.2018 1

20 25.10.2018 Командироване на Валентина Маринова в МЗХГ 25.10.2018 - 26.10.2018 2

21 26.10.2018 Командироване на Шенел Хасанова в Лясковец 27.10.2018 - 28.10.2018 2

22 26.10.2018 Командироване на Галина Стойкова в Лясковец 27.10.2018 - 28.10.2018 2

23 26.10.2018 Командировка на Галина Стойкова в ДФЗ РА гр. Разград 29.10.2018 - 29.10.2018 1

24 26.10.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ РА гр. Разград 29.10.2018 - 29.10.2019 1

25 26.10.2018 Командироване на Шенел Хасанова в ДФЗ РА гр. Разград 29.10.2018 - 29.10.2019 1

26 7.11.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 08.11.2018 - 09.11.2018 2

27 7.11.2018 Командироване на Галина Стойкова в Сливо поле 08.11.2018 - 08.11.2018 1

28 7.11.2018 Командироване на Шенел Хасанова в Сливо поле 08.11.2018 - 08.11.2018 1

29 14.11.2018 Командироване на Галина Стойкова в ДФЗ 15.11.2018 - 16.11.2018 2

30 14.11.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 15.11.2018 - 16.11.2018 2

31 19.11.2018 Командироване на Галина Стойкова в Русе 19.11.2018 - 19.11.2018 1

32 19.11.2018 Командироване на Шенел Хасанова в Сливо поле 20.11.2018 - 20.11.2018 1

33 19.11.2018 Командироване на Галина Стойкова в Сливо поле 20.11.2018 - 20.11.2018 1

34 21.11.2018 Командироване на Валентина Маринова в МОСВ/УО/ОПОС 22.11.2018 - 23.11.2018 2

35 21.11.2018 Командироване на Шенел Хасанова в МОСВ/УО/ОПОС 22.11.2018 - 23.11.2018 2

36 28.11.2018 Командироване на Валентина Маринова в Сливо поле 29.11.2018 - 30.11.2018 2

37 28.11.2018 Командироване на Шенел Хасанова в Сливо поле 29.11.2018 - 30.11.2018 2

38 28.11.2018 Командироване на Галина Стойкова в Сливо поле 29.11.2018 - 30.11.2018 2

39 6.12.2018 Командироване на Валентина Маринова в ДФЗ 07.12.2018 - 10.12.2018 2

40 11.12.2018 Командироване на Валентина Маринова в София 12.12.2018 - 13.12.2018 2

41 11.12.2018 Командироване на Шенел Хасанова в София 12.12.2018 - 13.12.2018 2

42 14.12.2018 Командироване на Валентина Маринова в Сливо поле 14.12.2018 - 15.12.2018 2

43 14.12.2018 Командироване на Шенел Хасанова в Сливо поле 14.12.2018 - 15.12.2018 2

44 14.12.2018 Командироване на Галина Стойкова в Сливо поле 14.12.2018 - 15.12.2018 2  
 

 

 

 

Във връзка с управление на стратегията са извършени непреки разходи по чл. 9, ал. 

2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ, във връзка с 

доставка на телекомуникационни услуги; интернет, пощенски и куриерски услуги, 

канцеларски и други материали. Сключен договор за поддръжка на техниката. 

 

Сключени са следните граждански договори: 

http://www.eufunds.bg/
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№ Дата Име, презиме, фамилия Предмет на договора 

001 27.7.2018 Гергана Василева Петкова 

Разработване на указания/ насоки  

за набиране на проекти по мерки 

6.4, 7.2, 7.5, 7.6 и 21 

002 27.7.2018 Мария Ангелова Гурманова 

Разработване на указания/насоки  

за набиране на проекти по мерки 

4.1 и 4.2 

    

003 01.08.2018 Мария Ангелова Гурманова Разработване на процедура за 

подбор на проекти и ред за оценка 

на проектни предложения; 

консултации 

009 17.10.2018 Мария Валентинова Петкова Консултанска услуга 

012 01.11.2018 Десислава Лалчева Тенчева Разработване на указания/ насоки  

за набиране на проекти 

 

 

 

- Преработени са следните Насоки за кандидатстване в едно с приложимите към 

тях документи: 

 

1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”; 

2. Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на  селскостопански продукти“; 

3.Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности” 

4. Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници испестяване на енергия„; 

5. Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб инфраструктура”; 

6. Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата” 

7. Мярка 21. „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно 

наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле”; 

8. Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата 

Натура 2000 чрез подхода ВОМР”; 

9. Мярка ОПИК 1. „Капацитет за растеж на МСП “ 
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- Разработена е процедура за подбор на проекти и ред за оценка на проектни 

предложения 

 

- Съгласувани с Министерство на финансите и подготвени за прием мерки: 

 

1. Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности” – писмо с изх. № 64/25.09.2018г. Мярката е съгласувана – 

писмо с изх. № 63-00-129/04.10.2018г. на МФ.  

 

2. Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно 

наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 

1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“ – писмо с изх. № 75/15.10.2018г. 

Мярката е съгласувана – писмо с изх. № 63-00-142/23.10.2018г. на МФ.  

 

3. Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” – писмо с изх. № 

91/02.11.2018г. Мярката е съгласувана – писмо с изх. № 63-00-169/06.11.2018г. на МФ.  

 

4. Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата“ – писмо с изх. № 
82/16.10.2018г. Мярката е съгласувана – писмо с изх. № 63-00-145/18.10.2018г. на МФ. 

 

- Депозирано в УО на ПРСР  Искане за промяна на Споразумение за изпълнение 

на стратегията за ВОМР 

 

С писмо с изх. № 66/26.09.2018г. е внесена корекция в Стратегия за ВОМР на 

основание чл. 39, т.1, т. 2. и т. 5, чл. 40, ал.1 и 2 от Наредба 22/25.08.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. 

Промяната е във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за 

издаване на Наредбите по чл. 9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 

2014-2020г. и е за мерки 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ и 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”; както и за 

корекция на допусната техническа грешка за Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата”. 
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С писмо с изх. № 100/06.12.2018г. е представена допълнителна информация във връзка със 

заявление за промяна на Споразумение № РД № 50-58/ 25.07.2018 г. за изпълнение на 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“. 

 

- Към настоящия момент МИГ не е реализирала цяла процедура за прием на 

проектни предложения. 

 

- Към настоящия момент МИГ има три отворени процедури за прием, по 

следите мерки:  

- Процедура №BG06RDNP001-19.140 по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности”.  

Срок на приема :  от 19.11.2018г. до 04.02.2018 г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

• Повишаване конкурентоспособността на територията посредством 

инвестиции в неземеделски дейност;  

• Създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;  

• Развитие на туризъм;  

Мярката отговаря на идентифицираните нужди от разширяване на разнообразието 

на произвежданите и предлагани неземеделските продукти и услуги и развитие на туризма 

на територията. Инвестиционната подкрепа ще стимулира създаване на заетост с 

приоритетна подкрепа на създадени работни места за безработни хора на възраст над 55 

години и продължително безработни лица /идентифицирани като уязвима група/. 

Програмирана е да подкрепи и младите хора, посредством възможности за трудова 

реализация в това число развитие на собствен бизнес и като резултат тяхното задържане 

на територията, и повлияване на демографската картина. Насърчава трудовата 

реинтеграция на безработни лица посредством стимулиране започването на самостоятелна 

дейност. 

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 500 000 лева. 

 

- Процедура №BG06RDNP001-19.142 по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 
туристическа инфраструктура”.  

Срок на приема :  от 19.11.2018г. до 25.03.2018 г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

Мярката цели подобряване услугите свързани със свободното време и отдиха на 
местното население и насърчаване растежа на доходите и създаването на заетост на 
територията чрез подпомагане развитието на селски туризъм; да се разнообрази и подобри 
туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията; да 
допринесе за опазване и популяризиране на природното и културно наследство на 
територията. 
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Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 230 000 лева 
 

- Процедура №BG06RDNP001-19.141 по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране 

културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо 

поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“.  

Срок на приема :  от 05.12.2018г. до 06.03.2018 г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

Повишаване информираността на населението за богатството на местното 

културно-историческо и природно наследство; 

• Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване на 

културното наследство и природни дадености/ресурси. 

• Популяризиране на културно-историческото и природно наследство посредством 

организиране на различни събития в подкрепа на развитие на местен туризъм; 

Мярката адресира нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, 

на основата на културно-историческо и природно наследство с оглед сплотяване на 

местната общност и развитие на туризъм. 

Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на 

територията на МИГ Тутракан-Сливо поле от Приоритет 1: Устойчив бизнес, създаващ 

заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности, посредством инициативи 

в подкрепа развитието на туризма. 

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 200 000 лева 

 

МИГ Тутракан – Сливо поле е публикувала за обществено обсъждане проект на 

Насоки за кандидатстване по процедурите за подбор на проектни предложения, за всяка 

една от горецитираните мерки, като същите са съгласувани с МФ и УО на ПРСР 2014-

2020. 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

 

✓ за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) 

 

През отчетния период, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 е сключен договор № 

11/01.11.2018г. с „Бизнес Солюшънс Бокс” за извършване на 3 броя качествени 

проучвания и анализи със следните теми:  

- Анализ „Потенциал и възможности за развитие на селския туризъм" на територията 

на МИГ. 

Съществуващите природни дадености, географско положение и близост до 

туристически обекти от национално и международно значение, създават 
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предпоставки за развитие на алтернативния туризъм като сектор, подпомагащ 

местната икономика.  

Географското положение и наличието на възможности за лесно преминаване на 

границата с Румъния създават предпоставки за развитие на международен и селски 

туризъм, свързан с представяне на местните етнографски обичаи, както и 

тематични туристически маршрути. 

Природата и културно-историческото наследство могат да бъдат определени като 

едни от най-силно изразените сравнителни предимства на българските региони в 

глобализиращия се свят. 

 

- Анализ "Изследване на потенциала на територията за разработване на местна марка 

продукти и услуги". 

 

За развитието на маркетинговия потенциал на територията е от значение да се 

развият продукти/услуги, които да представят цялата територия като обща 

териториална марка, която презентира традициите, културата и ценностите на 

територията. 

Средствата по Стратегията за местно развитие на МИГ трябва да има принос за 

подпомагане на десетки, обикновено малки проекти за добавяне на стойност към 

местни хранителни продукти, диверсификация, подобряване на селскостопанските 

услуги, екологични подобрения, малки инфраструктурни проекти, обновяване на 

селата и обучение. Те допринасят за тематични инициативи, в областите на селски 

туризъм или брандинг и маркетинг на местни продукти, които биха могли да 

подпомогнат икономическото развитие и укрепване на социалната тъкан на 

територията на общините Тутракан и Сливо поле. 

 

- Проучване и анализ  "Оценка на нагласите и мненията на представителите на 

местната общност относно работата на МИГ по прилагането на стратегията за 

ВОМР и управлението на МИГ и популяризиране на стратегията. Изводи и 

препоръки за подобряване и оптимизация". 

 

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е въведено като нов инструмент 

на политиката, чиято цел е да подкрепи териториалното сближаване през 

програмния период 2014—2020 г. Този подход мобилизира местния потенциал и 

укрепва връзките между участниците в рамките на подпомаганите райони. В по-

общ план ВОМР допринася за стратегията „Европа 2020“, като отключва 

възможностите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в целия ЕС. 

Екипът по администрирането на  Стратегията,  ръководните органи  на 

Сдружението,  бенефициентите и  потенциалните кандидати показват добър 

капацитет и добри резултати за чеири месеца от прилагане на Стратегията за 

местно развитие. 

Изграденият капацитет се изразява и в предприетите адекватни нормативно 

съобразни действия по оптимизиране на графика за изпълнение на дейностите. 
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МИГ успешно поддържа достатъчно информираност по отношение прилагането на 

СМР на територията на МИГ посредством комбиниране на различни 

комуникационни канали с оглед достигане до всички членове на общността и е 

осигурила експертна  и  консултантска  подкрепа за потенциалните бенефициенти. 

Това безспорно е допринесло за активиране на представителите на различните 

сектори за подготовка и подаване на проектни предложения и за успешното 

прилагане на СМР. 

 

 

Благодарение на направеното проучване „МИГ Тутракан – Сливо поле“ получи 

необходимата информация как в бъдеще ще продължи да работи с местната 

общност и заинтересованите страни, как да продължи да поддържа интереса в тях и 

участието им в прилагането на СВОМР. 

Извършените проучвания позволиха на „МИГ Тутракан – Сливо поле“ да се 

запознае с възможности за развитие на селския туризъм в района. Показа какъв е 

потенциала на територията за разработване на местна марка продукти и услуги. 

Направените анализи позволиха на екипа на МИГ да получи реална оценка на 

нагласите и мненията на представителите на местната общност, относно работата 

на МИГ по прилагането на стратегията за ВОМР и управлението на МИГ, както и 

популяризиране на стратегията. 

В заключение от посочените мнения и препоръки отразени в анализите, МИГ 

следва да продължи успешно да осигурява необходимите предпоставки за успешно 

включване на всички заинтересовани страни в прилагането на СВОМР. 

 

✓ за популяризиране, информиране и публичност: 

 

 

- Във връзка със сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. са реализиране следните 

публикации регионални медии – Вестник „Тутракански глас”, в-к „Напредък”, Русе – 

инфо и телевизия КИС-13; 

 

в-к „Напредък” 

Брой 28/01.08.2018 г. - 1 брой публикация, 

Брой 38/17.10.2018 г.- 1 брой публикация, 

Брой 45/05.12.2018 г. - 1 брой публикация, 

 

в-к „Тутракански глас” 

Брой 31/02.08.2018 г. - 1 брой публикация, 

Брой 34/30.08.2018 г. - 1 брой публикация, 

Брой 35/06.09.2018 г. - 1 брой публикация, 

Брой 46/21-28.11.2018 г.-3 броя публикации. 
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Русе – инфо - 1 брой Публикация. 

 

Телевизия КИС – 13 – Отразени бяха: 

- проведена информационна среща в Сливо поле на 19.09.2018г.,   

- конференция на 07.11.2018г. в с. Бръшлен,  

- обучение на КВО и УС на 14 и 15.10.2018г. в гр. Сливо поле.  

- обучение на КВО и УС на 02 и 03.11.2018 г. в гр. Сливо поле.  

 

 

- Поддръжка на интернет-страница: http://mig.tutrakan-slivopole.bg 

 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и 

населението на територията на МИГ е разработеният информационен интернет портал.  

От него може да бъде получена информация за процеса на прилагане на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални 

процедури (отворени покани).Набиране на предложения (насоки за кандидатстване, 

формуляри за кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 

бенефициенти). Приключили процедури; кандидатстване и договаряне,  изпълнение на 

договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите 

местно развитие. /Указания за изпълнение на договори; документи, свързани с 

изпълнението на договорите/. Насоки за информация и публичност, контрол, сигнали за 

нередности); добри практики; документи; галерия; полезни връзки; 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна 

навигация и бързо обновяване на съдържанието. 

 

За реализирането на дейността МИГ е сключил Договор за услуга с „Борини – 

Ивайло Милков” ЕООД на 26.09.2018 г. 

 

МИГ за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет 

страницата си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 / 

25.08.2017г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

издадена от МЗХГ. 

За нуждите си МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-

страница. МИГ актуализира и поддържа на интернет-страницата си следната изискуема 

информация: 

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 

колективния върховен орган; 

3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 

колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на 
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физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, 

на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява; 

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

5. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

6. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6; 

7. критерии за оценка на проектите; 

8. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за 

одобрение на проектите; 

9. всички правила за работа на МИГ – секция Документи МИГ; 

10. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ; 

11. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни 

пред УО на ПРСР 2014 - 2020. 

12. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 

обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок 

и стойност на поръчките и профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени 

поръчки. 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3, е сключен договор № 004/26.09.2018г. с „Инфовизион” 

ЕООД за отпечатване на брошури, изработване на рекламни материали и др., свързани с 

популяризиране на дейността на МИГ, във връзка с прилагането на СВОМР. 

 

- Извършени обучения за отчетния период: 

 

 

През месец септември са реализирани работни срещи с местните общности в гр. 

Тутракан на 18.09.2018г. и в гр. Сливо поле на 19.09.2018г. Представена бе Стратегията на 

МИГ „Тутракан – Сливо поле„ и предвидените мерки по трите оперативни програми 

/ПРСР, ОПОС, ОПИК/, както и Индикативен график за 2018 год. за работата на «МИГ 

Тутракан –Сливо поле». Презенентираните материали бяха подготвени и реализирани от 

екипа на «МИГ Тутракан – Сливо поле».  

 

За реализирането на дейността си МИГ е сключила Договор за услуга: „Организиране 

и провеждане на  обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във 

връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018 

година“ с „Дегри Консултинг” ЕООД на 26.09.2018 г.  

 

1.Двудневно обучение (за най-малко десет участници), на КВО и УС по прилагане на 

стратегията за ВОМР - 2 броя/двудневни, на 12, 13, 14 и 15.10.2018г. в гр. Сливо поле и гр. 

Тутракан. 

Дата: 12 и 13.10.2018г.,  

Място: гр. Тутракан,  ул. “Трансмариска“ №10, ет.2,  

Начален час: 10.00ч. 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


                        
 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Програма: 12.10.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

Представяне на участниците и програмата на обучението  

Модул: Основни параметри на Стратегия за ВОМР на МИГ – първа част 

-територия, социално-икономически анализ, цели и приоритети на СВОМР; 

Модул: Основни параметри на Стратегия за ВОМР на МИГ –втора част: 

-мерки и индикатори в СВОМР; 

Модул: Правила за прилагане на Стратегия за ВОМР (правила на МИГ): 

-вътрешни правила за работа на МИГ; 

Обяд 

Модул: Обща нормативна рамка за прилагане на Стратегия за ВОМР-първа част: 

-администриране на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие"; 

Модул: Обща нормативна рамка за прилагане на Стратегия за ВОМР-втора част: 

- администриране на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие"; 

Кафе  - пауза 

Модул: Специфика на многофондова СВОМР: 

-ПМС 161 

Практически модул: казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики. 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

 

Програма: 13.10.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и отговори. 

Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ПРСР : 

-правила и процедури, специфика и  изисквания; 

Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ОПИК: 

-правила и процедури, специфика и изисквания; 

Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ОПОС: 

-правила и процедури, специфика и изисквания; 

Обяд 

Модул: Работа и комуникация на представителите на УС и КВО с уязвимите групи от 

територията на МИГ: 

-участие на уязвимите групи в прилагането на СВОМР; 

Модул: Работа и комуникация на представителите на УС и КВО с местната общност на 

територията на МИГ: 

-информиране, популяризиране и осведомяване относно прилагането на СВОМР; 

Кафе  - пауза 

Добри практики в прилагането на СВОМР; 

-примери за добри практики за прилагане на СВОМР (ЛИДЕР); 

Практически модул: казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики. 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


                        
 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

Дата: 14 и 15.10.2018г.,  

Място: гр. Сливо поле,  пл.“Демокрация “№1, ет.2, Заседателна зала на общ. Сливо поле 

Начален час: 10.00ч. 

 

Програма: 14.10.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

Представяне на участниците и програмата на обучението  

Модул: Основни параметри на Стратегия за ВОМР на МИГ –първа част 

-територия, социално-икономически анализ, цели и приоритети на СВОМР; 

Модул: Основни параметри на Стратегия за ВОМР на МИГ –втора част: 

-мерки и индикатори в СВОМР; 

Модул: Правила за прилагане на Стратегия за ВОМР (правила на МИГ): 

-вътрешни правила за работа на МИГ; 

Обяд 

Модул: Обща нормативна рамка за прилагане на Стратегия за ВОМР-първа част: 

-администриране на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие"; 

Модул: Обща нормативна рамка за прилагане на Стратегия за ВОМР-втора част: 

- администриране на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие"; 

Кафе  - пауза 

Модул: Специфика на многофондова СВОМР: 

-ПМС 161 

Практически модул: казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики. 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

 

Програма: 15.10.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и отговори. 

Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ПРСР : 

-правила и процедури, специфика и  изисквания; 

Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ОПИК: 

-правила и процедури, специфика и изисквания; 

Модул: Процедури за прилагане на СВОМР по  ОПОС: 

-правила и процедури, специфика и изисквания; 

Обяд 

Модул: Работа и комуникация на представителите на УС и КВО с уязвимите групи от 

територията на МИГ: 

-участие на уязвимите групи в прилагането на СВОМР; 

Модул: Работа и комуникация на представителите на УС и КВО с местната общност на 

територията на МИГ: 

-информиране, популяризиране и осведомяване относно прилагането на СВОМР; 
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общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Кафе  - пауза 

Добри практики в прилагането на СВОМР; 

-примери за добри практики за прилагане на СВОМР (ЛИДЕР); 

Практически модул: казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики. 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

 

 

2.Двудневно обучение (за най-малко десет участници), на КВО и УС по оценка на 

проектните предложения - 2 броя/двудневни, на 2, 3, 4 и 5.11.2018 г. в гр. Тутракан и гр. 

Сливо поле. 

Дата: 2 и 3.11.2018г.,  

Място: гр. Сливо поле,  пл.“Демокрация “№1, ет.2, Заседателна зала на общ. Сливо поле 

Начален час: 10.00ч. 

 

Програма: 2.11.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

Представяне на участниците и програмата на обучението  

Модул: Оценка на проектни предложения-същност. 

Модул: Нормативна база, свързана с оценка на проектни предложения по ПРСР. 

Модул: Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по ПРСР-първа част 

Обяд 

Модул: Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по ПРСР-втора част 

Модул: Правила за работа на КППП по ПРСР-първа част. 

Кафе  - пауза 

Модул: Правила за работа на КППП по ПРСР-втора част. 

Практически модул: оценка на цели, дейности и резултати на проектно предложения 

Програма: 3.11.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и отговори. 

Модул: Специфика на етап ОАСД за проекти по публични мерки 

Модул: Специфика на етап ОАСД за проекти по частни мерки 

Модул: Специфика на етап ТФО за проекти по публични мерки 

Обяд 

Модул: Специфика на етап ТФО за проекти по частни мерки 

Модул: Оценка на бизнесплан по ПРСР 

Кафе  - пауза 

Модул: Комуникация с бенефициенти по време на оценителния процес. 

Практически модул: оценка на икономически показатели в проекта 

 

Дата: 4 и 5.11.2018г.,  

Място: гр. Тутракан, зала ул. „Трансмариска” №10, ет.2,  

Начален час: 10.00ч. 
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общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Програма: 4.11.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

Представяне на участниците и програмата на обучението  

Модул: Оценка на проектни предложения-същност. 

Модул: Нормативна база, свързана с оценка на проектни предложения по ПРСР. 

Модул: Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по ПРСР-първа част 

Обяд 

Модул: Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по ПРСР-втора част 

Модул: Правила за работа на КППП по ПРСР-първа част. 

Кафе  - пауза 

Модул: Правила за работа на КППП по ПРСР-втора част. 

Практически модул: оценка на цели, дейности и резултати на проектно предложения 

 

Програма: 5.11.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и отговори. 

Модул: Специфика на етап ОАСД за проекти по публични мерки 

Модул: Специфика на етап ОАСД за проекти по частни мерки 

Модул: Специфика на етап ТФО за проекти по публични мерки 

Обяд 

Модул: Специфика на етап ТФО за проекти по частни мерки 

Модул: Оценка на бизнесплан по ПРСР 

Кафе  - пауза 

Модул: Комуникация с бенефициенти по време на оценителния процес. 

Практически модул: оценка на икономически показатели в проекта 

 

3. Обучение на екипа на МИГ по националното законодателство – едно еднодневно 

обучение на екипа, на 18.12.2018г. в гр. Тутракан. 

Дата: 18.12.2018г.,  

Място: гр. Тутракан, зала ул. „Трансмариска” №10, ет.2,  

Начален час: 10.00ч. 

 

Програма: 18.12.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали. 

Представяне на участниците в обучението, програмата и  техните очаквания. 

Тема: Въвеждане: национално законодателство, свързано с подхода ВОМР-първа част 

Тема: Въвеждане: национално законодателство, свързано с подхода ВОМР-втора част 

Тема: Национално законодателство, свързано с юридическия статут на МИГ 

Обяд 

Тема: Национално законодателство, свързано с юридическия статут на МИГ 

Тема: Отговорности на МИГ съгласно ЗУСЕСИФ 

Кафе  - пауза 
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съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Тема : Видове процедури за възлагане на дейности съгласно ЗОП-първа част 

Тема: Видове процедури за възлагане на дейности съгласно ЗОП-втора част 

 

4.Обучение на екипа на МИГ по мониторинг на прилагане на стратегията – едно 

еднодневно обучение, на 19.12.2018г. в гр. Тутракан. 

Дата: 19.12.2018г.,  

Място: гр. Тутракан, зала ул. „Трансмариска” №10, ет.2,  

Начален час: 10.00ч. 

 

Програма: 19.12.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали . 

Представяне на участниците в обучението, програмата и  техните очаквания. 

Тема: Въвеждане: мониторинг и видове мониторинг. 

Тема: Мониторинг, предвиден в СВОМР. Специфика. Нормативна база. 

Тема : Видове индикатори в СВОМР по мерки. 

Обяд 

Тема: Събиране и съхраняване на индикатори за напредъка на СВОМР. 

Тема: Видове регистри за мониторинг.  

Кафе  - пауза 

Тема: Комуникация с бенефициенти относно проследяване на индикаторите за напредъка 

на СВОМР в частта на изпълнение на одобрени проекти. 

Тема: Основни задачи и план за мониторинг в прилагането на СВОМР през първата 

година от изпълнение на СВОМР. 

 

5. Двудневно обучение, на местни лидери, свързано с подготовката на проекти по 

СВОМР (за най-малко десет участници) – 2 броя/двудневни на 14, 15, 16 и 17.12.2018 г. в 

гр. Тутракан и гр. Сливо поле. 

Дата: 14 и 15.12.2018г.,  

Място: гр. Сливо поле,  пл.“Демокрация “№1, ет.2, Заседателна зала на общ. Сливо поле 

Начален час: 10.00ч. 

 

Програма: 14.12.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

Представяне на участниците и програмата на обучението  

Модул:. Същност на проекта-първа част 

Модул: Същност на проекта-втора част 

Модул: Оценка на нужди и потребности, мотивиране на проект-първа част 

Обяд 

Модул: Оценка на нужди и потребности, мотивиране на проект-втора част 

Модул:  
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Кафе  - пауза 

Модул: Разработване на проект към СВОМР-първа част 

Практически модул 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

 

Програма: 15.12.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и отговори. 

Модул: Разработване на проект към СВОМР-втора част 

Модул: Структуриране на информация за индикатори в проекта. 

Модул: Структуриране на информация в т.11 от формуляр за кандидатстване 

Обяд 

Модул: Особености при разработване на бюджет на проекта 

Модул: Основни изисквания при разработване на бизнес план 

Кафе  - пауза 

Модул: Видове документи и приложения към проекта 

Практически модул: „Моята идея направих в  проект“ 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

 

 

Дата: 16 и 17.12.2018г.,  

Място: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, етаж 2, Заседателна зала на Община 

Тутракан,  

Начален час: 10.00ч. 

 

Програма: 16.12.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за първи ден 

Представяне на участниците и програмата на обучението  

Модул:. Същност на проекта-първа част 

Модул: Същност на проекта-втора част 

Модул: Оценка на нужди и потребности, мотивиране на проект-първа част 

Обяд 

Модул: Оценка на нужди и потребности, мотивиране на проект-втора част 

Модул:  

Кафе  - пауза 

Модул: Разработване на проект към СВОМР-първа част 

Практически модул 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

 

Програма: 17.12.2018 г. 

Регистрация и получаване на обучителни материали за втори  ден 

Обратна връзка за научените уроци от първия ден. Въпроси и отговори. 

Модул: Разработване на проект към СВОМР-втора част 
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Модул: Структуриране на информация за индикатори в проекта. 

Модул: Структуриране на информация в т.11 от формуляр за кандидатстване 

Обяд 

Модул: Особености при разработване на бюджет на проекта 

Модул: Основни изисквания при разработване на бизнес план 

Кафе  - пауза 

Модул: Видове документи и приложения към проекта 

Практически модул: „Моята идея направих в  проект“ 

Приключване на обучението, попълване на анкетни карти. 

 

 

- Извършени информационни дейности за отчетния период: 

 

Извършените информационни дейности са част от задължителните дейности при 

обявяване на прием. След проведена процедура е сключен договор № 008/17.10.2018г. с 

изпълнител „Фолиарт“ ООД, което подготви и реализира следните информационни срещи 

и конференция: 

 

1. Конференция по прилагане на СВОМР 

❖ В с. Бръшлен, общ. Сливо поле, обл. Русе 

❖ дата: 07.11.2018г.  

❖ място: Туристически информационен център - с. Бръшлен. 

❖  час: 10.00ч. 

❖ Програма: 

09:45 – 10:00ч.     Регистрация на участниците 

10:00 – 10:15ч.     Откриване на информационната среща.  

10:15 - 10:30ч.  Представяне на административното ръководство на МИГ Тутракан – 

Сливо поле 

10:30 – 11:00ч.     Представяне на мерките включени в СВОМР 

11:00 - 11:30ч.      Кафе пауза 

11:30 – 12:00ч.     Представяне на графика за изпълнение на СВОМР – времеви прозорци, в                                         

които мерките ще бъдат отворени.  

12:00 – 13:30ч.    Дискусия по проектни идеи и готовност за кандидатстване с проекти по 

мерките от СВОМР. 

 

2. Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по  

подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. 

❖ В гр. Тутракан, обл. Силистра 

❖ дата: 29.11.2018г.  

❖ място: Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, етаж 2 

❖  час: 10.00ч. 

❖ Програма: 

09:45 – 10:00ч.     Регистрация на участниците 
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10:00 – 10:15ч.     Откриване на информационната среща.  

10:15 - 10:30ч.      Представяне на административното ръководство на МИГ Тутракан – 

Сливо поле 

10:30 – 11:00ч.     Представяне на мерките включени в СВОМР 

11:00 - 11:30ч.      Кафе пауза 

11:30 – 12:00ч.     Представяне на графика за изпълнение на СВОМР – времеви прозорци, в 

които мерките ще бъдат отворени.  

12:00 – 13:30ч.    Дискусия по проектни идеи и готовност за кандидатстване с проекти по 

мерките от СВОМР.  

 

3. Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по  

подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. 

❖ В гр. Сливо поле, обл. Русе 

❖ дата: 29.11.2018г.  

❖ място: Заседателна зала на Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, етаж 2 

❖  час: 15.00ч. 

❖ Програма: 

14:45 – 15:00ч.    Регистрация на участниците 

15:00 – 15:15ч.    Откриване на информационната среща.  

15:15 - 15:30ч.     Представяне на административното ръководство на МИГ Тутракан – 

Сливо поле 

15:30 – 16:00ч.     Представяне на мерките включени в СВОМР 

16:00 - 16:30ч.      Кафе пауза 

16:30 – 17:00ч.     Представяне на графика за изпълнение на СВОМР – времеви прозорци, в 

които мерките ще бъдат отворени.  

 

4. Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по  

подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. 

❖ В гр. Тутракан, обл. Силистра 

❖ дата: 30.11.2018г.  

❖ място: Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, етаж 2 

❖  час: 10.00ч. 

❖ Програма: 

09:45 – 10:00ч.      Регистрация на участниците 

10:00 – 10:15ч.      Откриване на информационната среща.  

10:15 - 10:30ч.       Представяне на административното ръководство на МИГ Тутракан – 

Сливо поле 

10:30 – 11:00ч.     Представяне на мерките включени в СВОМР 

11:00 - 11:30ч.      Кафе пауза 

11:30 – 12:00ч.     Представяне на графика за изпълнение на СВОМР – времеви прозорци, в 

които мерките ще бъдат отворени.  

12:00 – 13:30ч.    Дискусия по проектни идеи и готовност за кандидатстване с проекти по 

мерките от СВОМР.  
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5. Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по  

подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. 

❖ В гр. Сливо поле, обл. Русе 

❖ дата: 30.11.2018г.  

❖ място: Заседателна зала на Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, етаж 2 

❖  час: 15.00ч. 

❖ Програма: 

14:45 – 15:00ч.    Регистрация на участниците 

15:00 – 15:15ч.    Откриване на информационната среща.  

15:15 - 15:30ч.     Представяне на административното ръководство на МИГ Тутракан – 

Сливо поле 

15:30 – 16:00ч.     Представяне на мерките включени в СВОМР 

16:00 - 16:30ч.      Кафе пауза 

16:30 – 17:00ч.     Представяне на графика за изпълнение на СВОМР – времеви прозорци, в 

които мерките ще бъдат отворени.  

 

6. Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по  

подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. 

❖ В гр. Тутракан, обл. Силистра 

❖ дата: 10.12.2018г.  

❖ място: Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, етаж 2 

❖  час: 10.00ч. 

❖ Програма: 

09:45 – 10:00ч.      Регистрация на участниците 

10:00 – 10:15ч.      Откриване на информационната среща.  

10:15 - 10:30ч.       Представяне на административното ръководство на МИГ Тутракан – 

Сливо поле 

10:30 – 11:00ч.     Представяне на мерките включени в СВОМР 

11:00 - 11:30ч.      Кафе пауза 

11:30 – 12:00ч.     Представяне на графика за изпълнение на СВОМР – времеви прозорци, в 

които мерките ще бъдат отворени.  

12:00 – 13:30ч.    Дискусия по проектни идеи и готовност за кандидатстване с проекти по 

мерките от СВОМР.  

 

7. Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по  

подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. 

❖ В гр. Сливо поле, обл. Русе 

❖ дата: 10.12.2018г.  

❖ място: Заседателна зала на Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, етаж 2 

❖  час: 15.00ч. 

❖ Програма: 

14:45 – 15:00ч.    Регистрация на участниците 
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15:00 – 15:15ч.    Откриване на информационната среща.  

15:15 - 15:30ч.     Представяне на административното ръководство на МИГ Тутракан – 

Сливо поле 

15:30 – 16:00ч.     Представяне на мерките включени в СВОМР 

16:00 - 16:30ч.      Кафе пауза 

16:30 – 17:00ч.     Представяне на графика за изпълнение на СВОМР – времеви прозорци, в 

които мерките ще бъдат отворени.  

17:00 – 17:30ч.     Дискусия по проектни идеи и готовност за кандидатстване с проекти по 

мерките от СВОМР.  
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Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 
 

1 2 3 4 5 6 7

1.1.Разходи за заплата на Изпълнителен 

директор 
месец 5.23 2 805.00 14 662.50 месец 5.23 2805.00 14662.50

1.2.Разходи за заплата на  Експерт 1 

"Прилагане на Стратегия" -
месец 5.23 1 785.00 9 330.68 месец 5.23 1785.00 9330.68

1.3 Разходи за заплати на Експерт 1 

"Експерт икономист"
месец 5.23 1 500.00 7 840.91 месец 4.91 1500.00 7369.57

1.4 Разходи за заплати на експерт 2 

"Прилагане на Стратегия "
месец 5.23 1 785.00 9 330.68 месец

1.1 Разходи за осигуровки месец 5.23 1 451.16 7 585.63 месец 5.23 1113.44 5739.36

48750.40 Общо: 37102.11

2.1 Оценители на проекти в КППП  

(всеки проект се оценява от 2 броя 

оценители) Административно 

съответствие и допустимост

оценен 

проект
50 120.00 6 000.00

2.2 Оценители на проекти в КППП  

(всеки проект се оценява от 2 броя 

оценители) Техническа и финансова 

оценка

оценен 

проект
50 120.00 6 000.00

2.3 Помощник - оценители, председател и 

секретар на КППП
Брой КППП 50 112.00 5 600.00

2.4 Външни експерти, предоставящи 

услуги по прилагане на СВОМР 

(изготвяне на насоки, други документи, 

консултиране на МИГ и др.)

човекоден 160 160.00 25 600.00 човекоден 116 160.00 18 560.00

43 200.00 Общо: 18 560.00

3.1 До 15 на сто от определените разходи 

по чл. 9, ал. 2, т. 1
година 1 7 312.56 7 312.56 година 1 5563.33 5563.33

7312.56 Общо: 5563.33
4.1. Разходи за командировки на екипа и 

членовете на колективния върховен орган 

на МИГ съгласно Наредбата за 

командировките в страната, приета с 

Постановление № 72 на Министерския 

съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.)

година 1 3 000.00 3 000.00 година 1 2373.42 2373.42

4.2 Разходи за командировки на екипа и 

членовете на колективния върховен орган 

на МИГ съгласно Наредбата за 

служебните командировки и 

специализации в чужбина, приета с 

Постановление № 115 на Министерския 

съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.)

година 1 9 000.00 9 000.00

12 000.00 Общо: 2 373.42

Разходи за командировки на екипа и 

членовете на колективния върховен 

орган на МИГ

Общо:

4

Наименование на разхода Описание на разхода
Единица 

мярка

Бюджет за 2018  година

 Обща 

стойност, 

лв.

Брой 

едини

ци

Единична 

цена, лв.

1 

Разходи за заплати, както и 

задължителни по силата на 

нормативен акт разходи за социални 

и здравни осигуровки за персонала, 

обезщетения за временна 

неработоспособност и други, 

дължими от работодателя.

2

3

Непреки разходи по чл.5, т.3 от 

Наредба №1 от 2016г. – до 15% от 

извършените и определени за 

допустими разходи по чл. 9, ал. 2, т. 

1 от Наредба №1 от 2016 г.

Общо:

Общо:

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и осигуровки, 

дължими от МИГ на експерти 

(физически или юридически лица), 

свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти и 

други).

Отчетен период 25.07.2018-31.12.2018

Единица 

мярка

Брой 

едини

ци

 Единична 

цена, лв.

 Обща 

стойност, 

лв.

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ (по чл.9., ал.2)

Общо:

№
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5.1 Разходи за закупуване на офис 

техника - софтуер windows и офис пакет и 

антивирусна програма

брой 4 900.00   3 600.00   брой 3   893.00 2 679.00

5.2 Разходи за закупуване на офис 

техника - мултифункционално устройство 

"Скенер/Принтер/Копир", формат А4-А3,

брой 1 3 500.00   3 500.00   брой 1   3489.00 3 489.00

5.3 Закупуване на офис оборудване - 

машина за унищожаване на документи
брой 2 100.00   200.00   брой 2   99.00 198.00

5.4.Закупуване на правен  продукт брой 1 350.00   350.00   брой 1   339.00 339.00

5.5. Разходи за закупуване на офис 

оборудване и обзавеждане - метални 

шкафове

брой 4 400.00   1 600.00   брой 4   398.25 1 593.00

5.6 Закупуване на мултимедия брой 1 800.00   800.00   брой 1   799.00 799.00

5.7 Закупуване на принтер цветен брой 1 450.00   450.00   брой 1   446.00 446.00

5.8 Закупуване на климатик брой 1 950.00   950.00   брой 1   947.00 947.00

5.9 Закупуване на компютърна 

конфигурация 
брой 1 950.00   950.00   брой 1   947.00 947.00

12 400.00 Общо: 11 437.00

Разходи за застраховане на закупени след 

подписване на договора за изпълнение на 

стратегия дълготрайни материални 

активи по реда на тази наредба, както и 

на такива, закупени по реда на Наредба 

№ 23 от 2009 г. до срока, определен за 

задължително застраховане съгласно 

същата наредба;

година 1 2 000.00 2 000.00 година 1 77.33 77.33

2 000.00 Общо: 77.33
7.1 Двудневно обучение (или две 

еднодневни) – зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор

(за най-малко десет участници),КВО и 

УС

прилагане на стратегията за ВОМР

брой 2 1 220.00   2 440.00   брой 2 1209.60 2 419.20

7.2 Разходи за обучение на членовете на 

КВО и УС -оценка на проектните 

предложения за най малко 10 учасника 

брой 2 1 220.00   2 440.00   брой 2 1209.60 2 419.20

7.3. Разходи за обучение на екипа по  

националното законодателство -такси 

участие на човек

брой 4 334.80   1 339.20   брой 3 328.80 986.40

7.4 Разходи за обучение на екипа по 

мониторинг на прилагане на стратегията - 

такси участие
брой 4 334.80   1 339.20   брой 3 328.80 986.40

7 558.40 Общо: 6 811.20

8.1 Разходи за организиране на срещи на 

КВО, срещи с други МИГ
брой 5 210.00 1 050.00

1 050.00 Общо: 0.00

9.1 Разходи за участие на МИГ в 

дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за развитие 

на селските райони, както и на 

Европейската ЛИДЕР асоциация и други 

асоциации на МИГ

година 1 2 500.00 2 500.00 година 1 440.00 440.00

2 500.00 Общо: 440.00

Разходи за застраховане на закупени 

по реда на Наредба №1 от 2016 г. 

след подписване на споразумението 

за изпълнение на стратегия 

дълготрайни материални активи, 

както и на такива, закупени по реда 

на Наредба № 23 от 2009 г.

Общо:

9

7

8

Разходи, свързани с публични 

отношения, разходи за организиране 

на срещи на МИГ, разходи за работа 

в мрежа, участие на екипа и 

членовете на колективния върховен 

орган в срещи с други МИГ и други -  

чл. 9, ал. 2, т. 14 от Наредба № 1 от 

2016 г.

Общо:

Разходи за участие на МИГ в 

дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони, както и 

на Европейската ЛИДЕР асоциация и 

други асоциации на МИГ -  чл. 9, ал. 

2, т. 15 от Наредба № 1 от 2016 г.

Общо:

Разходи за обучения на екипа и 

членовете на колективния върховен 

орган във връзка с прилагането на 

стратегията за местно развитие - чл. 

9, ал. 2, т. 13

6

Общо:

5

Разходи за закупуване на офис 

техника, в т. ч. правен и счетоводен 

софтуер и офис оборудване и 

обзавеждане - чл. 9, ал. 2, т. 7 от 

Наредба № 1 от 2016 г.

Общо:
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10.1 Банкови такси за управление на 

сметки
месец 6 50.00 300.00 година 1 300.00 300.00

10.2 Такси за издаване на изискуеми 

документи
година 1 1 500.00 1 500.00

1 800.00 Общо: 300.00

138 571.36 82 664.39

1
Разходи за проучвания и анализи на 

съответната територия 

(териториални, икономически, 

1.1. Анализ „Потенциал и възможности за 

развитие на селския туризъм" на 

територията на МИГ

брой 1 4010.00 4010.00 брой 1 3948.00 3948.00

1.2. Анализ "Изследване на потенциала на 

територията за разработване на местна 

марка продукти и услуи"

брой 1 4010.00 4010.00 брой 1 3948.00 3948.00

1.3. Проучване и анализ  "Оценка на 

нагласите и мненията на представителите 

на местната общност относно работата на 

МИГ по прилагането на стратегията за 

ВОМР и управлението на МИГ и 

популяризиранена стратегията. Изводи и 

препоръки за подобряване и 

оптимизация".

брой 1 4010.00 4010.00 брой 1 3948.00 3948.00

12 030.00 Общо: 11 844.00

2
Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност- чл. 9, 

2.1. Разходи за поддръжка на интернет 

страница
месец 5.23 144.00   753.12   месец 5.23 143.40 750.00

2.2 Разходи за създаване и реализиране на 

публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио и 

телевизионни медии на покани за 

организиране на събития и други 

свързани с популяризиране на дейността 

на МИГ

брой 8 233.00   1 864.00   брой 4 203.54   814.14   

2.3. Разходи за отпечатване на 

информационна книжка с информация за 

мерките финансирани от Стратегията

брой 250 10.70   2 675.00   брой 250 10.70   2 675.00   

2.4. Разходи за отпечатване на 

информационен бюлетин за дейности на 

МИГ по прилагане ВОМР - 2тиража х 500 

броя

брой 1000 2.00   2 000.00   брой 1000 2.00   2 000.00   

2.5.   Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - годишни работни 

календари - стенни

брой 100 5.00   500.00   брой 100 5.00   500.00   

2.6.   Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - работни тефтери

брой 150 4.00   600.00   брой 150 4.00   600.00   

2.7.   Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - химикали от ПВС

брой 250 2.60   650.00   брой 250 2.58   645.00   

2.8.   Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - ключодържатели

брой 100 2.90   290.00   брой 100 2.90   290.00   

2.9.   Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - чаши

брой 50 5.90   295.00   брой 50 5.90   295.00   

2.10.   Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани с 

популяризиране дейността на МИГ - 

флаш памет

брой 50 12.00   600.00   брой 50 12.00   600.00   

2.11.  Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани с 

популяризиране дейността на МИГ - 

магнити за хладилник 

брой 300 2.10   630.00   брой 300 2.10   630.00   

2.12.  Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани с 

популяризиране дейността на МИГ - 

пирамидки

брой 100 3.10   310.00   брой 100 3.10   310.00   

2.13.  Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани с 

популяризиране дейността на МИГ -

брой 100 2.70   270.00   брой 100 2.70   270.00   

Общо:

Общо текущи разходи на управление :

II.  Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията 

на нейното изпълнение

10

Финансови разходи, в т. ч. банкови 

такси за управление на сметки, такси 

за издаване на изискуеми документи -  

чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба № 1 от 

2016 г.
Общо:

Общо текущи разходи на 

управление 
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2.14.  Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани с 

популяризиране дейността на МИГ - 

брой 500 1.00   500.00   брой 500 1.00   500.00   

2.15 Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ-рекламен моливник 

брой 25 12.00   300.00   брой 25 12.00   300.00   

2.16 Разходи за изработване на 

рекламните материали свързани с 

популяризаране на дейността на МИГ -

брошура ПРСР-СВОМР

брой 800 1.60   1 280.00   брой 800 1.55   1 238.40   

2.17  Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ -брошура ОПИК- 

СВОМР

брой 400 1.60   640.00   брой 400 1.58   633.60   

 2.18 Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ -брошура етноси и 

уязвими групи 

брой 400 0.90   360.00   брой 400 0.89   355.20   

2.19 Разходи за изработване на рекламни 

материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ- брошура ОПОС

брой 250 0.90   225.00   брой 250 0.90   225.00   

2.20 Папки МИГ брой 250 2.00   500.00   брой 250 1.94   486.00   

2.21 трансперанти брой 2 250.00   500.00   брой 2 249.60   499.20   

2.22.  Разходи за изработка на табела за 

популяризиране на МИГ
брой 4 50.00   200.00   брой 4 49.96   199.80   

2.23. Разходи за преводи страници 30 15.00   450.00   

16 392.12 Общо: 14 816.34Общо:

3.1 Разходи за организиране и 

провеждане на двудневно обучение, 

свързано с подготовката на проекти по 

СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи 

и хартия, лектор

брой 2 1 220.00 2 440.00 брой 2 1209.60 2419.20

3.2 Разходи за организиране на 

еднодневна информационна среща, 

свързана с подготовката на проекти по 

СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи 

и хартия (за най-малко десет участници)

брой 4 210.00 840.00 брой 4 204.00 816.00

3.3 Разходи за организиране на 

еднодневна информационна среща, 

свързана с подготовката на проекти по 

СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи 

и хартия (за най-малко двадесет 

участници)

брой 2 380.00 760.00 брой 2 378.00 756.00

3.4 Разходи за организиране на 

конференция по СВОМР – зала, кафе-

паузи, консумативи и хартия (за най-

малко петдесет участници)

брой 1 940.00 940.00 брой 1 930.00 930.00

4 980.00 Общо: 4 921.20

33402.12 31581.54

171973.48 114245.93Общо I + II :

Общо разходи за популяризиране : 

3

Общо:

Разходи за организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане 

на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за 

ВОМР и прилагане на подхода - чл. 

9, ал. 3, т. 3

Общо разходи за 

популяризиране : 

Общо I + II  
  

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

НЕПРИЛОЖИМО за настоящия отчетен период 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).     

НЕПРИЛОЖИМО за настоящия отчетен период 

Дата: 16.01.2019г. 

Представляващ МИГ: 

 Д-р Димитър Стефанов – председател на УС 

Име, фамилия, подпис 
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