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1. Въведение 
Настоящата оценка се изготвя за сдружение „Местна инициативна група Тутракан - 

Сливо поле” като част от дейностите за мониторинг на изпълнението на стратегията за 
Водено от общностите местно развитие. Дейността се финансира в изпълнение на 
споразумение № РД 50-58/25.07.2018 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 
от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони.  

Оценката има за основна цел да проследи изпълнението на стратегията за ВОМР на 
сдружение „Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле” за периода от сключване на 
споразумението 25.07.2018 г. до 31.03.2019 г. Изпълнението на дейността е свързано с 
осъществяването на мониторинг на прилагането на стратегията съгласно чл. 34, пар. 3, т. ж 
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 
година.  

За целите на оценката е използвана информация от следните източници: 
• Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 
• Стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле;  
• Годишни доклади по подмярка 19.2 и 19.4, изготвени от МИГ Тутракан - 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 популяризиранена стратегията. Изводи и препоръки за подобряване 
и оптимизация, изготвено в края на 2018 г.  

Настоящата текуща оценка има две основни цели: 
• Да осигури независим преглед на изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле; 
• Да послужи за управленски инструмент на МИГ Тутракан - Сливо поле при 

прилагането на стратегията за ВОМР. 
Оценката проследява реалния напредък в изпълнението на стратегията за ВОМР и 

постигането на заложените в нея индикатори и резултати. Също така оценката представя 
информация относно задоволеността на местната общност от територията на МИГ Тутракан 
- Сливо поле от прилагането на стратегията за ВОМР. 

 Въз основата на използваната и анализирана информация оценката предоставя 
заключения, изводи и препоръки, които могат да се използват ако е необходимо за 
подобряване на цялостното изпълнение на стратегията за ВОМР на а МИГ Тутракан - Сливо 
поле. 
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2. Обща информация за местна инициативна група Тутракан - Сливо 
поле и стратегията за ВОМР 

 
2.1. Организационна структура на МИГ 
2.1.1. Юридическа форма и изисквания към структурата на 

сдружението 
СНЦ МИГ Тутракан - Сливо поле е е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по 

ЗЮЛНЦ с дейност в обществена полза. Седалището на МИГ Тутракан – Сливо –поле е в гр. 
Тутракан. Организацията е учредена като заключителен етап от изпълнението на проект по 
подготвителната подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциални местни инициативни групи в селските райони по ПРСР 2007-2013 
г., Договор РД 50- 230/03.06.2009г. финансиран по ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие 
на селските райони 2007 – 2013 г. От създаването си МИГ е изпълнила успешно един проект 
по подхода ЛИДЕР от ПРСР – създадена е през програмния период 2007 – 2013 г. и е 
изпълнила един през периода 2014 – 2020 г. В момента се изпълнява втори проект по ПРСР 
2014 – 2020 г. – стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно развитие“. 

В резултат на прилагането на т. нар. „подготвителна мярка” по подхода ЛИДЕР от 
ПРСР 2007 – 2013 г., сдружение МИГ „Тутракан – Сливо –поле” е формирано и учредено, 
съгласно правилата и изискванията на ПРСР 2007-2013 г., но също така то разработи и 
стратегия за местно развитие, която за съжаление не получи финансиране в рамките на 
програмен период 2007-2013 г. През програмния период 2014 – 2020 г. МИГ „Тутракан – 
Сливо – поле” изпълни и проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от 
ПРСР, по който е разработена стратегия за ВОМР за периода 2014 – 2020 г.  

Съгласно актуалния Устав на сдружението участието в него е доброволно като членове 
могат да са физически лица или юридически лица. Всички юридическите лица имат 
седалище на територията на МИГ, а физическите лица постоянен адрес. В сдружението могат 
да членуват и клонове на юридически лица, ако клонът е регистриран на територията на 
действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на заявление за предоставяне на 
финансова помощ. Съгласно чл. 23, ал. 5 от Устава представителите на публичния сектор, 
представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в Общото 
събрание на сдружението, не могат да превишават 49% от общия брой на членовете на 
Общото събрание. 

При учредяването на сдружение „Местна инициативна група Тутракан – Сливо –поле” 
общото събрание на МИГ се състои от 42 /36 юридически лица и 6 физически лица/, 
представители на различни заинтересовани групи. В общото събрание членуват 
представители на 17 населени места, т.е. има представителство на над 50% от всички 26 
населени места. Представителите на публичния сектор съставляват 4,8 % от имащите право 
на глас в общото събрание, представителите на стопанския сектор – 47,6 % и на нестопанския 
сектор 47,6 %. Всички юридическите лица имат седалище на територията на МИГ, а 
физическите лица постоянен адрес. Правомощията на общото събрание са указани в чл.32 от 
Устава на сдружението. 
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Освен Общото събрание, което е върховен орган на управление, МИГ се ръководи и от 
Управителен съвет. Управителният съвет на МИГ Тутракан-Сливо поле е постоянно 
действащ орган за управление на Сдружението. Състои се от 7 юридически лица (1 
председател и 6 членове) със седалища на територията на действие на МИГ, избрани с мандат 
от пет години. Представителите на стопанския сектор в УС съставлява 43% от имащите 
право на глас, на нестопанския 28,5% и на публичния – 28,5%. В периода 2010 – 2016 г. са 
извършени промени в структурата и състава на УС на МИГ. 

 

2.1.2.  Органи на управление на МИГ  
Органи на управление на сдружение „Местна инициативна група Тутракан-Сливо 

поле” са Общото събрание (ОС), Управителния съвет (УС), Председателят на УС и 
Изпълнителния директор. Върховен орган на МИГ е Общото събрание. От неговия състав се 
излъчват членове на УС, който е оперативния орган на управление на сдружението. 
Организационната структура на МИГ е показана на следващата фигура.  

 
Фигура 1. Организационна структура на МИГ „Тутракан - Сливо поле“ 
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Съгласно Устава на МИГ Общото събрание е върховен орган на сдружението.   
 
Правомощията на Общото събрание са както следва: 
1. Изменя и допълва устава; 
2. Взема решения относно дължимостта и размера на встъпителния и годишния членски 

внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му по предложение на 
УС; 

 3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други 
вътрешни актове, в случай, че последните не бъдат възложени на други органи; 

4. Приема нови членове на сдружението, освобождава членовете на сдружението, 
подали молба за доброволно прекратяване на членството, взема решения за изключване на 
членове по предложение на УС; 

5. Определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, избира и 
освобождава председатя на УС измежду неговите членове; 

6. Приема по предложение на УС бюджет, основни насоки и програма за дейността на 
сдружението, годишния доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението, както и 
годишните отчети на УС за дейността им; 

7. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски за от 
членовете на сдружението; 

8. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на сдружението; 
9. Взема решения за участието на сдружението в други организации или за 

прекратяването на сдружението, в съответствие с чл. 32, ал. 1, т. 10 от устава; 
10. При прекратяване на сдружението взема решение за начина за разпределянето на 

останалото имущество – движими вещи и недвижими имоти и парични средства, след 
удовлетворяването на кредиторите на сдружението; 

11. Взема решение за откриване и закриване на клонове по предложение на УС; 
12. Взема решения по всички други въпроси предвидени в устава и свързани с 

дейността на сдружението; 
13. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противиречат на 

закона, устава, добрите нрави, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
сдружението; 

14. Взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове; 
15. Освобождава предсроно Председателя на УС или членовете на УС при злоупотреба 

с доверието на сдружението, нарушаване на УСтава или на законите на РБ; 
16. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет. 
 
 
Членовете на УС се избират от общото събрание за срок от 5 години. Правомощията на 

Управителния съвет се заключават в следното: 
1. Представлява сдружението чрез Председателя си както и определя обема на 

представителната власт на други негови членове;  
2. Ръководи дейността на сдружението между две Общи събрания; 
3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС; 
4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава; 
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5. Взема решения по всияки въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в 
правата на друг орган; 

6. Определя адреса на сдружението; 
7. Разработва програма за дейността и бюджета на Сдружението и ги предлага за 

гласуване от Общото събрания; 
8. Подготвя проекти за решения на Общото събрния; 
9. Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на Сдружението; 
10. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на Сдружението, 

съгласно приетия бщджет; 
11. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към Сдружението; 
12. Отчита се за дейността си пред Общото събрания; 
13. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на Сдружението; 
14. Определя реда и организира провеждането на дейността на Сдружението и носи 

отговорност за това; 
15. Определя щатния състав на Сдружението. Прави подбор на екипа, съгласно 

изискванията на чл. 13 от Наредба № 22 на МЗХ; 
16. Внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в Сдружението; 
17. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, секции и клубове 

за подпомагане на дейността на Сдружението. Определя броя на членовете на комисиите, 
техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред 
УС. 

 
  
Управителният съвет има и следните специфични функции:  
1. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за 

функционирането на изпълнителните органи на сдружението; 
2. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито 

функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на 
сдружението; 

3. Определя членовете на комисията и делегираха правомощия на Комисията за избор 
на проекти в изпълнение на СВОМР; 

4. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по проекти по подхода 
ВОМР/ ЛИДЕР или други финансиращи програми; 

5. Изпълнява бюджета на Сдружението, приет от ОС. 
 
Председателят на Управителния съвет  се избира за срок от 5 години, но за не повече 

от два последователни мандата. Има следните правомощия: 
1. Ръководи оперативно текущата дейност на Сдружението; 
2. Представлява Сдружението пред трети лица, пред държавните органи, 

обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина; 
3. Подготвя и предлага проекти за решения на УС; 
4. Свиква и ръководи заседанията на УС; 
5. Отчита се за дейността си пред УС; 
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6. След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и 
упражнява дисциплинарната власт по отношение на изпълнителния директор за извършване 
на оперативната дейност на Сдружението; 

7. Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с 
бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи 
организации, включително с МЗХ по подхода ВОМР/ЛИДЕР. 

 
Изпълнителният директор отговаря за прилагането на СВОМР, както и:   
1. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет; 
2. Изготвя и предлага за приемане на УС годишна програма за работа на 

Сдружението и годишен проекто-бюджет; 
3. Организира набирането на средства за дейността на Сдружението; 
4. Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал 

на Сдружението; 
5. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на Сдружението му бъдат 

възложени от УС; 
6. Получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е гласуван и приет от 

Общото събрание; 
7. Има правата и задълженията, определени детайлно в трудовия му договор и 

длъжностната характеристика. 
 

2.2. Територия и население на МИГ 
Община Тутракан и Община Сливо поле са разположени в Североизточната част на 

Дунавската равнина. Двете общини имат обща граница, като цялата територия граничи с 
Република Румъния по протежението на река Дунав, Община Главиница на изток, Общини 
Завет и Кубрат на юг, а на запад с Община Русе. Речната ивица за община Сливо поле е 25 
км., а за община Тутракан – 31 км. Най-близките до територията на МИГ по-големите 
градове са: Русе (разположен на 20 км от Сливо поле, на 60 км от Тутракан), Силистра (на 60 
км. от Тутракан и 100 км от Сливо поле), Разград – (на 60 км. от Тутракан и 45 км от Сливо 
поле). 
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Фигура 2. Карта на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле 

 
Територията на Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле обхваща всички 26 

населени места на общините Тутракан и Сливо поле. Населените места, попадащи в обхвата 
на МИГ е показан в следния списък. 

 
Списък на населените места на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле и 

брой на населението (към 31.12.2016 г.) 
 

ОБЩО: 24 097 жители  
ОБЩИНА ТУТРАКАН 14 566  

с.Антимово 35  
с.Белица 529  
с.Бреница 216  
с.Варненци 301  
с.Дунавец 11  
с.Нова Черна 1453  
с.Пожарево 113  
с.Преславци 447  
с.Старо село 742  
с.Сяново 58  
гр.Тутракан 7998  
с.Търновци 406  
с.Царев дол 43  
с.Цар Самуил 1225  
с.Шуменци 435  
 

 
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 10 085  

с.Бабово 371  
с.Борисово 782  
с.Бръшлен 313  
с.Голямо Враново 1342  
с.Кошарна 560  
с.Малко Враново 952  
с.Ряхово 1371  
гр.Сливо поле 2895  
с.Стамболово 620  
с.Черешово 127  
с.Юделник 752  
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Според представените данни от НСИ към 31.12.2016 г. общият брой на населението 
на територията на МИГ е 24 097 жители. 

 
 
3. Цели, приоритети и съдържание на СВОМР 
Стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле е разработена на базата на 

основните приоритети на Република България в контекста на прилагането на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и е съобразена изцяло с 
целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
Оперативна програма „Опазване на околната среда“ 2014-2020. 

Стратегията е напълно съобразена и с общинските планове за развитие на община 
Тутракан и община Сливо поле от състава на МИГ и отговаря на техните приоритети за 
развитие.  

Основната цел, която си поставя стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо 
поле е: Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“ на основата конкурентноспособна икономика, привлекателна 
жизнена среда, валоризирано и съхранено природно и културно-историческо 
наследство. 

Постигането на тази главна стратегическа цел се цели да се осъществи посредством 
инвестиции и действия от страна на МИГ, насочени в четири основни приоритета, всеки 
от които е насочен към постигането на специфични цели на СВОМР.   

Специфичните цели на стратегията за водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Тутракан - Сливо поле” са част от цялостна стратегическа рамка и са както следва: 

Приоритет 1. Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на 
икономическите дейности. Този приоритет е насочен към развитие икономическия 
потенциал на територията на базата на развитие на устойчиво и конкурентноспособно 
земеделие, посредством повишаване производителността на труда, качеството и 
добавената стойност на продукцията. Осигуряване инвестиционна подкрепа за 
предприятията от хранително-преработвателния секгор с цел добавяне на стойност и 
преработка на земеделската продукция, подобряване на качеството и повишаване на 
производителността.Този приоритет адресира също диверсификация на земеделските 
дейности с неземеделски и усвояване потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ 
природни и културни ценности. Приоритетът е насочен и към създаване на устойчиви 
МСП, посредством подобряване на пазарното присъствие, повишаване на 
производителността им.  

В рамките на Приориет 1. Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, 
разнообразяване на икономическите дейности са формулирани две специфични цели. 

Специфична цел 1. Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие и добавяне на 
стойност към местните селскостопански продукти  

Насочена към модернизиране на земеделските стопанства /включително стопанства в 
чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство/, 
въвеждане на нови енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка 
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и съхранението на продукцията. В рамките на целта се насърчава повишаване на 
производителността, качеството и количеството на селскоктопанската продукцията за да 
могат те да осигуряват достатъчно доходи от земеделие и така производители да останат да 
живеят на територията. Цели се и добавяне на стойност към земеделската продукция, 
посредством нейната преработка, повишаване качеството на храните, подкрепа на 
предприятията от хранително-преработвателния за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност, устойчивостта и икономическата ефективност.  

Специфична цел 2 Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на 
устойчиви МСП на територията на МИГ. Цели се насърчаване предприемаческата активност 
в неземеделски сектори, в това число свързани с услуги за населението, развитие на туризъм 
и занаяти, както и подкрепа на МСП за повишеване на тяхната устойчивост. Развитието на 
бизнеса ще повлияе за намаляване на бедността, създаване на заетост и задържане жителите 
на територията. 

Приоритет 2. Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за населението 
Жизнената и социалната среда и услуги се възприемат от жителите на територията 

като основен фактор за пълноценно развитие на човешките ресурси на територията, 
подобряване на качеството на живот, задържане на населението и привличане на 
инвестиции. 

В рамките на Приоритет 2. Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за 
населението е формулирана една специфична цел: Специфична цел 3. Подобряване на 
местни основни услуги за населението, включително свързани със свободното време, 
спорт и култура и свързаната с тях инфраструктура. Целта е насочена към развитие на 
жизнена среда, която подпомага активния начин на живот и насърчава контактите между 
хората в общността. Тази цел пряко е насочена към подобряване на достъпа до 
качествени услуги за спорт, отдих и културна дейности, подобряване на средата за живот 
и привлекателността на населените места. 

Приоритет 3. Развитие на териториална идентичност, основана на културно-
историческо наследство и природни дадености Приоритетът адресира повишаване 
атрактивността и просперитета на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле 
посредством съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно 
наследство, включително на църкви и храмове. Насочен е и към подобряване на 
природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, докладвани в 
неблагоприятно-незадоволително състояние. 

В рамките на Приоритет 3. Развитие на териториална идентичност, основана на 
културно-историческо наследство и природни дадености са формулирани следните 
специфични цели:  

Специфична цел 4. Подобряване и поддържане на природозащитното състояние 
на видове от мрежа Натура 2000 посредством подкрепа за преки консервационни 
дейности и изграждане /реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима 
за възстановяване на видовете.  

Специфична цел 5. Валоризиране и съхраняване на природното и културно-
историческо наследство на територията. Целта е насочена към ангажиране на местното 
население в инициативи за повишаване на информираността и провеждане на събития 
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по изучаване, съхраняване и популяризиране на културно-историческо и природно 
наследство и превръщането му в източник за повишаване атрактивността и просперитета 
на територията. Индиректно целта е насочена към изграждане на партньорства между 
бизнеса, гражданския сектор и общината, в развитие на инициативи, в подкрепа на 
развитие на туризма. Принос в постигане на целта ще имат и дейностите за 
възстановяване и поддържане на църкви и храмове, както и инвестициите за подобряване 
на туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетителите. 

Индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, както и тези по 
отделните мерки и тяхното постигане са посочени в следващите части на настоящата 
оценка.  

 
4. Изпълнение на СВОМР 
4.1 Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ е 

свързана със същинското изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо 
поле. По нея местната инициативна група следва да подготви и открие приеми по всички 
9 мерки от стратегията си за ВОМР. След това МИГ следва да извърши оценка на всички 
постъпили проекти, като изпрати одобрените в Държавен фонд „Земеделие“, където 
оценката им, както и правилността на проведената процедура да бъдат потвърдени. В 
следващия етап от прилагането на стратегията МИГ, заедно с ДФЗ следва да сключат 
договори за изпълнение на одобрените проекти. В последния етап МИГ следва да 
извършва мониторинг на изпълнението на проекта до и след окончателното плащане 
съгласно нормативната уредба и сключените споразумения и договори. 

Настоящият документ има за цел да проследи извършените от МИГ дейности по 
изпълнение на подмярка 19.2, като оцени напредъка, изведе заключения и даде 
препоръки, ако е необходимо. 

 
4.1.1. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР 

на МИГ Тутракан - Сливо поле за 2018 г. по подмярка 19.2 
1. На 25.07.2018 г. МИГ Тутракан - Сливо поле е сключила споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие с Управляващия 
орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Управляващия орган 
на Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на 
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г. 

2. Разработени са следните правила, инструкции и правилници, с прилагането на 
които МИГ функционира и извършва прилагането на СВОМР: 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” 
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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”; Правила за работа на оценителната комисия при избор на ПП по всяка 
мярка; Ред за оценка на проектни предложения; Процедура за подбор на проектни 
предложения. 

3. Местната инициативна група е изготвила индикативен график за приемите по 
съответните мерки от стратегията за ВОМР. Индикативният график за 2018 г. е одобрен 
с Решение № 4 от 17.09.2018г. на ОС и в последствие изменен.  Изменението е на 
основание взето с Решение №4 от 17.09.2018г. на УС на МИГ.  

4. През отчетния период МИГ е изготвила процедури по всички 9 мерки от 
СВОМР. През 2018 г., в ИСУН са публикувани процедури за прием на проектни 
предложения по мерки 6.4, 7.5 и 21 от стратегията за ВОМР. Документите са съгласувани 
и одобрени от УО на ПРСР. В дните на стартиране на приеми на проектни предложения 
в ИСУН обявите за тях са поставени пред офиса на МИГ и на видно място в сградите на 
двете общини Тутракан и Сливо поле, също така са публикувани на интернет страницата 
на МИГ и местен вестник.   

5. В периодите на прием МИГ е предоставяла отговори на постъпили въпроси от 
кандидати, които са публикувани в ИСУН съгласно Условията за канидатстване на 
съответните мерки.  

6. Управляващият орган на ПРСР е активирал приемите по съответните мерки, 
както следва: 

- Процедура BG06RDNP001-19.140 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 
6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 
дейности” с дата на обявяване 19.11.2018 г. Първият краен срок за подаване на 
проектните предложения е 04.02.2019 г. 17.00 часа. По процедурата са подадени четири 
проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярка 
6.4 е изготвила оценителен доклад на BG06RDNP001-19.140-S1 от 14.03.2019 г. Едно 
проектно предложение е оттеглено и три проектни предложения са отхвърлени. Целият 
финансов ресурс по мярката остава за втори прием. 

- Процедура BG06RDNP001-19.142 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 
7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с дата на обявяване 
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19.11.2018 г. Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 04.02.2019 г., 
същият е удължен с Решение №5.3 от 16.01.2019 г. на ОС до 25.03.2019 г.По процедурата 
е подадено едно проектно предложение. КППП, назначена за оценка на проектни 
предложения по мярка 7.5 е изготвила оценителен доклад BG06RDNP001-19.142-S1 от 
10.05.2019г. Управителният съвет на МИГ е одобрил доклада на КППП и одобрения за 
финансиране проект със стойност на субсидията 138 000 лв., за което МИГ е уведомил 
ДФЗ. 

- Процедура BG06RDNP001-19.141 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за 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“ с дата на обявяване 05.12.2018 г.. Първият краен срок 
за подаване на проектните предложения е 06.03.2019 г. 17.00 ч., същият е удължен с 
Решение №3.1от 26.02.2019 г. до 03.04.2019 г. По процедурата са подадени десет 
проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярка 
21 е изготвила оценителен доклад BG06RDNP001-19.141-S1 от 31.05.2019 г. Оттеглени 
са 8 бр. проекти, одобрени са 2 бр. проекти, отхвърлени - 0 бр., резервни - 0 бр. 
Управителният съвет на МИГ е одобрил доклада на КППП и двата одобрени за 
финансиране проекти със стойност на субсидията 37 844.54 лв., за което МИГ е уведомил 
ДФЗ. 

 
4.1.2. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР 

на МИГ Тутракан - Сливо поле за 2019 г. по подмярка 19.2 
1. Местната инициативна група е изготвила индикативен график за приемите по 

съответните мерки от стратегията за ВОМР.  
- Индикативният график за 2019 г. е одобрен с Решение № 2 от 28.11.2019 г. на 

ОС и в последствие изменен два пъти.  Изменението е на основание взето с Решение № 
3.2 от 26.02.2019 г. на ОС на МИГ и втора промяна с Решение №4.1 от 24.04.2019 г. на 
ОС. 

2. През отчетния период МИГ е актуализирала част от процедурите по 
съответните мерки от СВОМР, а именно по мярка 4.1, 4.2, 7.2, 7.6, мярка ОПОС и мярка 
ОПИК.  

3. В ИСУН е публикувана процедура за прием на проектни предложения по 
мярка ОПИК 1 от стратегията за ВОМР. Документите са съгласувани и одобрени от УО 
на ОПИК. В дните на стартиране на приеми на проектни предложения в ИСУН обявата 
е поставена пред офиса на МИГ и на видно място в сградите на двете общини Тутракан 
и Сливо поле, също така е публикувана на интернет страницата на МИГ и местен 
вестник.   

4. В периодът на прием МИГ е предоставяла отговори на постъпили въпроси от 
кандидати, които са публикувани в ИСУН съгласно Условията за канидатстване на мярка 
ОПИК.  

5. Управляващият орган на ПРСР е активирал приема по процедура № 
BG16RFOP002-2.042 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за 
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растеж на МСП“ с дата на обявяване 01.04.2019 г. Първият краен срок е 27.05.2019 г. 
17:00 ч. Работата на КППП, по мярка ОПИК, към момента на завършване на настоящата 
оценка не е приключила. 

6. На 26.02.2019 г. с Решение № 3.3 на ОС е избран втори експерт  в екипа на 
МИГ. От 01.03.2019 г. е назначен Ангел Ангелов в качеството си на експерт по прилагане 
на СВОМР. 

 
4.1.3. Изпълнение на индикаторите по мерки 
Както беше представено до тук стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ Тутракан - Сливо поле съдържа 9 мерки и се финансира от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за регионално 
развитие. В стратегията са заложени индикатори, чрез които да бъде оценено нейното 
изпълнение. Индикаторите са общи за цялостното прилагане на стратегията и 
специфични за прилагането на всяка мярка поотделно. В настоящата част ще бъде 
разгледано постигането на индикаторите по стратегията към 31.05.2019 г. 

 
Изпълнение на индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за 

ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле 
 
 

 Индикатор Мерна 
единиц

а 

Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой проектни предложения, 
консултирани от екипа на МИГ 

80 х 0 0 

Брой проектни предложения, 
подадени по СВОМР /в т.ч. по 
ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 х 0 0 

Брой и стойност на одобрените 
проекти /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, 
ОПИК/ 

67 5 213 
482 

0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти по СВОМР /в т.ч. по ПРСР, 
ОПОС, 
ОПИК/ 

67 5 213 
482 

0 0 

Брой и стойност на подадените 
искания за плащане /в т.ч. по 
ПРСР, 
ОПОС, ОПИК/ 

80 5 213 
482 

0 0 

Брой и стойност на одобрените 
искания за плащане /в т.ч. по 
ПРСР, 

80 5 213 
482 

0 0 
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ОПОС, ОПИК/ 
Брой и стойност на успешно 
приключилите проекти /в т.ч. по 
ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 5 213 
482 

0 0 

Усвояемост на планираните 
средства 
по ПРСР, ОПОС, ОПИК /%/ 

100 х 0 0 

Брой подпомогнати предприятия: 
микро, МСП 

13 х 0 
 

0 
 

Брой подпомогнати хранително- 
преработвателни предприятия 

2 х 0 
 

0 
 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани: за земеделски; за незем. 
дейности 

21 х 0 
 

0 
 
 

Брой подпомогнати туристически 
дейности/ обекти 

2 х 0 0 

Видове, за чието съхраняване са 
изпълнени консервационни 
дейности 

3 х 0 0 

Частни инвестиции допълващи 
публичната подкрепа за мерки по 
ОПИК /евро/ 

х 120000 0 0 

Брой създадени работни места по 
ПРСР и ОПИК /разбивка по 
населени места; по пол, възраст, 
уязвими групи/ 

26/ 
10 

х 0 0 

Брой подпомогнати: млади хора до 
40г 
/в т.ч ЗП/, безработни 

12/1/1 х 0 0 

Брой стопанства/предприятия 
въвели 
иновации 

6 х 0 0 

Годишен брой на туристите, 
посещаващи подкрепените 
туристически обекти 

2000 х 0 0 

Население, което се ползва от 
подобрените услуги с разбивка по 
вид (деца; младежи; жени; уязвими 
групи) 

14000 х 0 0 

Брой организирани активни 
граждански групи за опазване и 
популяризиране на природното и 
културно-историческо наследства 
на територията 

5 х 0 0 

Участие на жени, младежи, уязвими 100 х 0 0 
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Изпълнение на индикаторите по мярка 4.1 от стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 
проекти 

20 603 000 0 0 

Брой и стойност на одобрените 
проекти 

20 603 000 0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти 

20 603 000 0 0 

Брой и стойност на успешно 
приключилите проекти 

20 603 000 0 0 

Брой подпомогнати 
предприятия: 
в т.ч. в сектори „плодове, 
зеленчуци“ и/или „етерично-
маслени и лечебни 
култури“и/или 
„животновъдство“ 
и предприятия преработващи 
собствена продукция. 

20 
15 
10 

x 0 0 

Брой създадени работни места: 
по пол, възраст, уязвими групи 

10 x 0 0 

Брой предприятия въвели 
иновации 

5 x 0 0 

Стойност на инвестициите: по 
вид (материални, 
нематериални); 

x 553 000/ 
50 000 

0 0 

 
Изпълнение на индикаторите по мярка 4.2 от стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле 
 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 
проекти 

2 100 000 0 0 

групи в инициативи за опазване и 
популяризиране на природното и 
културно-историческо наследства 
на територията 
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Брой и стойност на одобрените 
проекти 

2 100 000 0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти 

2 100 000 0 0 

Брой и стойност на успешно 
приключилите проекти 

2 100 000 0 0 

Брой подпомогнати 
предприятия: 
в т.ч. в сектори „плодове, 
зеленчуци“ и/или „етерично-
маслени и лечебни 
култури“и/или 
„животновъдство“ 
и предприятия преработващи 
собствена продукция. 

2 
2 
1 

x 0 0 

Брой създадени работни места: 
по пол, възраст, уязвими групи 

4 x 0 0 

Брой предприятия въвели 
иновации 

1 x 0 0 

Стойност на инвестициите: по 
вид (материални, 
нематериални); 

x 100 000 0 0 

 
 
Изпълнение на индикаторите по мярка 6.4 от стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

7/  
500 000 

0 0 

Брой и стойност на одобрените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

7/  
500 000 

0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти 

Брой/стойн
ост 

7/  
500 000 

0 0 

Брой и стойност на успешно 
приключилите проекти 

Брой/стойн
ост 

7/  
500 000 

0 0 

Брой подпомогнати 
земеделски стопани за незем. 
дейности 

Брой 1 0 0 

Брой подпомогнати микро Брой 6 0 0 



 
Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО 

ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №31, тел.: 0878216111, e-mail:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 
 
 

19 
 

предприятия 
Брой подпомогнати 

туристически дейности/ 
Обекти 

Брой 2 0 0 

Брой създадени работни 
места: по пол, възраст, уязвими 
рупи 

Брой 10 0 0 

Стойност на инвестициите: по 
вид (материални, 
нематериални); 

Стойност 450000/ 
50000 

0 0 

Брой подпомогнати: 
млади хора до 40 год; 
безработни 

Брой 2/1 0 0 

 
Изпълнение на индикаторите по мярка 7.2 от стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

10/11000
00 

0 0 

Брой и стойност на одобрените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

10/11000
00 

0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти по: по вид 
бенефициент, по тип 
инфраструктура /спортна, 
социална, образователна, 
свързана с култура, зелени 
площи/ 

Брой/стойн
ост 

10/11000
00 

0 0 

Брой и стойност на успешно 
приключили проекти: по вид 
бенефициент, по тип 
инфраструктура /спортна, 
социална, образователна, 
свързана с култура, зелени 
площи/ 

Брой/стойн
ост 

10/11000
00 

0 0 

Население, което се ползва от 
подобрените услуги с разбивка 
по вид (деца; младежи; жени; 
уязвими групи) 

Брой 12000 0 0 
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Изпълнение на индикаторите по мярка 7.5 от стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до 

края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

3/23000
0 

0 0 

Брой и стойност на одобрените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

3/23000
0 

0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти в т.ч популяризиращи 
културно-историческото и 
природно наследство и по вид 
бенефициент 

Брой/стойн
ост 

3/23000
0 

0 0 

Брой и стойност на успешно 
приключили проекти: по вид 
бенефициент 

Брой/стойн
ост 

3/23000
0 

0 0 

Брой създадени работни места: 
по пол, възраст, уязвими групи 

        Брой            2 0 0 

Годишен брой на туристите, 
посещаващи туристическите 
обекти 

Брой 2000 0 0 

 
Изпълнение на индикаторите по мярка 7.6 от стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

3/200000 0 0 

Брой и стойност на одобрените 
проекти 

Брой/стойн
ост 

3/200000 0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти 

Брой/стойн
ост 

3/200000 0 0 

Брой и стойност на успешно 
приключилите проекти 

Брой/стойн
ост 

3/200000 0 0 

Население, което се ползва от 
подобрената инфраструктура 

Брой 2000 0 0 
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Изпълнение на индикаторите по мярка 21 от стратегията за ВОМР на МИГ 
Тутракан - Сливо поле 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 
проекти 

Брой/Стой
ност 

15/2000
00 

0 0 

Брой и стойност на одобрените 
проекти 

Брой/Стой
ност 

15/2000
00 

0 0 

Брой и стойност финансирани 
проекти по: по вид 
бенефициент 

Брой/Стой
ност 

15/2000
00 

0 0 

Брой и стойност на успешно 
приключили проекти: по вид 
бенефициент, 

Брой/Стой
ност 

15/2000
00 

0 0 

Брой инициативи за местното 
културно наследство 

Брой 10 0 0 

Брой инициативи за опазване 
на природното наследства 

Брой 5 0 0 

Брой организирани 
демонстрационни събития/арт 
събития/фестивали/изложби 

Брой 5 0 0 

Брой участници в проектни 
дейности /жени, младежи, 
уязвими групи, роми/ 

Брой 100 0 0 

Брой организирани активни 
граждански групи за опазване и 
популяризиране на природното 
и културно-историческо 
наследства на територията 

Брой 5 0 0 

Брой посетители на 
организирани 
демонстрационни събития/арт 
събития/фестивали/изложби 

Брой 1500 0 0 
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Изпълнение на индикаторите по мярка ОПОС от стратегията за ВОМР на 
МИГ Тутракан - Сливо поле 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Площ на местообитания на 
видове, подкрепени с цел 
постигане на по-добра степен 
на съхраненост 

xa 2773.61 0 0 

Видове, за чието опазване се 
изпълняват дейности 

Брой 3 0 0 

*Очакван брой подадени проекти по мярката – 2. 
 
Изпълнение на индикаторите по мярка ОПИК 1 от стратегията за ВОМР на 

МИГ Тутракан - Сливо поле 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до 
края на 
СВОМР 

Изпълнение на 
индикатора 

стойност % 

Брой на предприятията, 
получаващи безвъзмездни 
средства 

Брой 7 0 0 

Частни инвестиции, допълващи 
публичната подкрепа за 
предприятията /евро/ 

Евро 120 000 0 0 

Брой създадени работни места: 
по пол, възраст, уязвими групи 

Брой 10 0 0 

 

 Постигането на напредък по общите индикатори и тези по отделните мерки на 
стратегията за Водено от общностите местно развитие не може да бъде измерено, тъй 
като приемите за проектни предложения са стартирали в края на 2018 г. и са продължили 
през 2019 г. и към момента на изготвяне на настоящата оценка все още няма сключени 
договори с крайни бенефициенти по стратегията. МИГ е отворила приеми по 4 от общо 
9 мерки, към дата 31.05.2019 г., и няма сключени договори с бенефициенти. МИГ е 
извършила оценката на постъпилите проектни предложения и е уведомила ДФЗ. На този 
етап няма никаква информация и действия за одобрение на предложените за 
финансиране от МИГ проектни предложения. 
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4.1.4. Промени в споразумението за изпълнение на стратегията за 
ВОМР 

 
Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по подхода ВОМР 

промените в споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР, включително и на 
самата стратегия се извършват чрез едностранно писмено уведомление от МИГ до 
всички страни по споразумението, едностранно от УО на ПРСР въз основа на заявление 
от МИГ, както и с допълнително споразумение. 

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 22/14.12.2015г. 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. 

С писма с изх. № 92/02.11.2018г. и №100/06.12.2018г. са представени допълнителни 
документи и 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“. 

С писмо с № 19-19-2-02-27/25.01.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР са 
одобрени промените в Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициатива група 
Тутракан –Сливо поле”.  

 
 
До момента на изготвяне на настоящата оценка МИГ Тутракан - Сливо поле е 

извършила следните промени в стратегията за ВОМР: 
По мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“: 
 Максималния размер на общите допустими разходи за проект се променя 

100000 лева; Промяната е извършена съгласно разпоредбите чл. 18, т.5 от Споразумение 
РД 50-58/25.07.2019 г., въз основа на чл. 39  т.5 от Наредба № 22/2016 г. 

 Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 60 000 
лева. Промяната е извършена съгласно разпоредбите чл. 18, т.5 от Споразумение РД 50-
58/25.07.2019 г., въз основа на чл. 39  т.5 от Наредба № 22/2016 г. 

 
Промяната е продиктувана от следните обстоятелства: При интензитет на 

подпомагане за Мярка 4.1 в размер на 50-60%,  средствата по мярката ще са достатъчни 
за 5 на брой проекти. В такъв случай МИГ не би могла да изпълни повече от 25% от 
предвидените индикатори, вкл. и най-важният от тях - за разкриване на нови работни 
места. 

 
С така променената Стратегията за ВОМР, МИГ цели удовлетворяването на по-

голям брой бъдещи бенефициенти и разкриването на нови работни места. Обществените 
нагласи и обратната връзка от страна на местната общност са дали основание на МИГ да 
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подготви промяна на Стратегията на МИГ Тутракан – Сливо поле, на основание чл. 18, 
ал.1, т.5. 

 
С промяната по мярката, МИГ ще осигури финансиране с по-малки инвестиции в 

повече населени места и по-голям брой реализирани проекти. Това би следвало да доведе 
до по-голямо въздействие на територията на МИГ. 

 
По мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“: 
 
 Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева. 

Промяната е извършена съгласно разпоредбите чл. 18, т.5 от Споразумение РД 50-
58/25.07.2019 г., въз основа на чл. 39  т.5 от Наредба № 22/2016 г. 

 
 Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 85 000 

лева. Промяната е извършена съгласно разпоредбите чл. 18, т.5 от Споразумение РД 50-
58/25.07.2019 г., въз основа на чл. 39  т.5 от Наредба № 22/2016 г. 

 
 
Промяната е продиктувана от следните обстоятелства: При интензитет на 

подпомагане за Мярка 6.4 в размер на 75-85% и общия размер на финансовата помощ 
средствата ще са достатъчни за 3 на брой проекти, брой одобрени проекти – 7 бр., и 
създадени работни места – 10 бр. В такъв случай МИГ не би могла да изпълни повече от 
25% от предвидените индикатори, вкл. и най-важният от тях - за разкриване на нови 
работни места. 

 
С промяната по мярката МИГ ще осигури финансиране с по-малки инвестиции в 

повече населени места и по-голям брой проекти. Това би следвало да доведе до по-
голямо въздействие на територията и възможност за изпълнени на индикатора за работни 
места. 

Въз основа на приключилия първи прием по мярката МИГ установи, че 3 от 4 
подадени проекта са поискали максимална БФП (170 000 лева). При евентуалното им 
одобрение на първи прием, бюджетът по мярката би бил изчерпан, без постигане на 
предвидения ефект върху територията на МИГ, съгласно т. 9 Индикатори за мониторинг 
и оценка, т.9.2. Индикатори по мерки/Индикатори по мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР. 

 
 
По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“: 
 
По мярката е следвало да отпадне критерий за ТФО: „Заявлението за 

кандидатстване съдържа технически/ работен проект на инвестицията“, тъй като 
критерият е условие за допустимост на проектните предложения. В този случай, 
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максималният брой точки, което едно проектно предложение би получило се намалява 
от 100 на 85 точки.  

 
По мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“: 
 
По мярката е следвало да отпадне критерий за ТФО: „Заявлението за 

кандидатстване съдържа технически/ работен проект на инвестицията“, тъй като 
критерият е условие за допустимост на проектните предложения. Критерият е заменен с 
друг, приемлив и допустим за ТФО на проектите критерии за оценка. 

 В този случай максималният брой точки за едно нпроектно предложение остава 
100 точки. 

Промените в Стратегията за ВОМР осигуряват възможност на МИГ за пълноценно 
и ефективно прилагане на СВОМР на своята територия. 

С писмо с изх. № 85/25.04.2019 г. МИГ е подала заявление за промяна на 
Споразумение № РД № 50-58/ 25.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР, във 
връзка с чл. 39, т. 4 и т.5 от Наредба № 22/2016 г.  

Към 31.05.2019 г. Ръководителя на УО на ПРСР не се е произнесъл по одобрението 
на промените в Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициатива група Тутракан –
Сливо поле”. 

 
 
4.1.5. Проблеми и предизвикателства при изпълнението на 

стратегията за ВОМР 
Като основен проблем при прилагането на стратегията за ВОМР са изведени 

измененията в нормативната база по подхода ВОМР, които са довели до закъснение в 
откриването на приеми по мерките на стратегията за ВОМР. Също негативно влияние е 
оказало и късното изготвяне на важни за кандидатите по стратегията документи от 
страна на ДФЗ.  

 
4.1.6. Изводи и препоръки 
Съгласно представената информация сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Тутракан – Сливо поле“ е утвърдена структура на територията на 
общините Тутракан и Сливо поле с двугодишна история. Местната група е съставена от 
експерти с опит и доказан професионализъм при работата по подхода ВОМР. За периода 
на изпълнение на стратегията за ВОМР е извършена една промяна в състава на екипа на 
МИГ, а именно е включен още един експерт по прилагане на СВОМР. През 2018/05.2019 
г. МИГ е извършила необходимата подготовка за откриване на приеми на проекти по 
стратегията през 2018/05.2019 г. Въпреки краткото време, с което е разполагал екипът на 
МИГ са разработени голям брой правила, необходими за работата на МИГ, процедури за 
прием и оценка на проекти към стратегията за ВОМР, изготвен е индикативен график за 
прием, консултирани са редица кандидат бенефициенти, проведени са обучения и е 
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публикувана информация относно възможностите за кандидатстване с проекти по 
стратегията за ВОМР. 

От страна на УО на ОПОС, УО на ОПИК и ДФЗ е реализирано забавяне във времето 
на подготовка на важни документи и актуализацията на редица указания, което не е 
позволило спазването на индикативния график за прием на МИГ. Това е наложило МИГ 
няколкократно да актуализира графика, като окончателно приемите са отложени за 2019 
г.  

През 2019 г. МИГ е извършила всички необходими дейности за откриване на 
приеми и оценка на получените заявления. От 2018 г. до момента МИГ е открила приеми 
по 4 от общо 9 мерки от стратегията за ВОМР. Трябва да се обърне внимание, че оценката 
е изготвена с дата 31.05.2019 г.  

Към 31.05.2019 г. МИГ е извършила оценки и е одобрила проектите по откритите 
приеми по мерки 6.4, 7.5 и мярка 21 от стратегията за ВОМР. По мярка ОПИК 
оценителнната комисия не е приключила работа до момента на изготвяне на настоящата 
оценка. След като ДФЗ разгледа и потвърди извършената работа от МИГ и след 
сключването на договорите с крайните бенефициенти МИГ ще разполага с информация 
относно възможни остатъчни средства, които да бъдат предмет на допълнителни приеми. 

Тъй като приемите за проектни предложения са стартирали в края на 2018 г. и са 
продължили през 2019 г. и към момента на изготвяне на настоящата оценка все още няма 
сключени договори с крайни бенефициенти по стратегията, постигането на 
индикаторите по отделните мерки на стратегията за Водено от общностите местно 
развитие не може да бъде измерено. Същото се отнася и за основните индикатори за 
общото прилагане на стратегията. 

Предвид това, че МИГ е отворила приеми по 4 от общо 9 мерки и няма сключени 
договори с бенефициенти, то не е постигнат напредък по общите индикатори. Подробна 
информация относно постигането на индикатори е представена по-напред в настоящата 
оценка. 

За изминалият период 2018 – 2019 г. МИГ е извършила необходимото за стартиране 
на същинското изпълнение на стратегията за ВОМР. Може да се направи заключение, че 
процесите по изпълнение на стратегията се извършват и предстои приключване на 
оценката по някои от мерките от страна на МИГ. От основно значение е изпратените за 
проверка в ДФЗ оценителни процедури и проектни да бъдат своевременно обработени, 
за да не се допусне значително забавяне, което ще има негативни последици за крайните 
бенефициенти към стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле. 

В заключение трябва да се отбележи, че местната инициативна група, работейки в 
много сложна и променяща се обстановка, се справя  на много високо професионално 
ниво със задачата си за прилагане на стратегията и е извършила всички необходими 
дейности, които са в нейната компетенция. За получаването на пълна картина на 
изпълнението на стратегията за ВОМР е необходимо текущото ежегодно извършване на 
оценка на нейното прилагане. По този начин МИГ ще разполага със своевременна 
информация и ще има възможност за взимане на управленски решения, когато това е 
необходимо.  
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4.2. Изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ 

4.2.1. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР 
на МИГ Тутракан - Сливо поле за 2018 г. по подмярка 19.4 

През 2018 г. МИГ Тутракан - Сливо поле е разполагала с 5 месеца от момента на 
сключване на споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР, за извършване на 
дейности по подмярка 19.4. За този кратък период местната група е извършила следното: 

- 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 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. 
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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 и кратко резюме:  

- 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 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 имат 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". 

 
В процеса на изпълнение на стратегията по подмярка 19.4 е извършено проучване 

на нагласите на населението на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле. То е 
извършено в края на 2018 г. като за целта е разработен въпросник. Като част от 
проучването са изготвени анкетни карти, които са попълнени от 59 представители на 
местната общност, огромната част от които постоянно пребиваващи на територията. 
Обхванатите от проучването хора са широк възрастов диапазон, с различен социален 
статус, работа и образование, като около 2/3 от тях са нямали връзка със структурите на 
МИГ.  
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Целенасочената работа по развитие капацитета на управлението на МИГ в частност 
и на общността като цяло е оказала изключително положително влияние върху 
постигнатите резултати в процеса на прилагане на СВОМР. 

Всички дейности се извършват съгласно одобрените процедури за прилагане на 
СВОМР, включително условието и реда за кандидатстване, оценка и  одобрение на 
заявления,  мониторинг и проверки на място, подкрепата и информирането на 
ползвателите на помощта и докладването пред УО и РА.  

Обхватът на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите и 
проектите и допустимите и недопустими разходи, се прилагат съобразно наредбите по 
прилагане на съответните мерки от ПРСР.  

Може да се направи извод, че екипът по администрирането на  Стратегията,  
ръководните органи  на Сдружението,  бенефициентите и  потенциалните кандидати 
показват добър капацитет и добри резултати за 5 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 

Може да се каже, че МИГ успешно поддържа достатъчно информираност по 
отношение прилагането на СВОМР 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 СВОМР. 

Социалният капитал намира израз в колективния капацитет на ключовите 
участници да създават и разработват нови идеи и решения, както и във формалните и 
неформалните мрежи, които позволяват например обмен на опит между различни среди 
и различни по вид области и т.н. 

 
За популяризиране, информиране и публичност МИГ е извършила следните 

дейности: 
 
- Във връзка със сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. са реализирани следните 
публикации в 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, 
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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. 
 
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. 
За осигуряване на публичност на своята дейност МИГ 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 осъществявала 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; 
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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 
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. 

 
За отчетния период МИГ е извършила следните обучения: 
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 е 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 са подготвени и реализирани от 
екипа на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.  

За реализирането на дейността 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. 

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. 
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3. Обучение на екипа на МИГ по националното законодателство – едно еднодневно 
обучение на екипа, на 18.12.2018г. в гр. Тутракан. 

4. Обучение на екипа на МИГ по мониторинг на прилагане на стратегията – едно 
еднодневно обучение, на 19.12.2018г. в гр. Тутракан. 

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. 

 
Извършени информационни събития 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. 

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 

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,  

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, 

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 

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 

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 

 
През 2018 г. МИГ е осъществила следната кореспонденция, с УО на програми и 

ДФЗ в хронологичен ред; 
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 Входяща кореспонденция: 
1. 15/19.01.2018 МЗХ гр. София Представяне на документи, съгл. чл. 35, ал. 2 от 

ПМС № 161/2016 

2. 18/24.07.2018 МЗХГ гр. София Покана за подписване на споразумение 

3. 19/16.08.2018 МЗХГ гр. София Допълнителна информация към заявление за 
промяна на екипа на МИГ 

4. 
 

20/22.08.2018 МЗХГ гр. София Заповед № РД 09-768/15.08.2018г. за одобрение 
на финансовата помощ по подмярка 19.4  

5. 21/30.08.2018 ОП Околна среда Заповед № РД 00-84/28.08.2018г. за реда на 
прием на проекти 

6. 23/17.09.2018 МЗХГ гр. София Одобрен бюджет 2018г. 

 
7. 

30/26.09.2018 МЗХГ гр. София Одобрение на промени в екип на сдружението 

8. 32/08.10.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване насоки 6.4 

9. 33/10.10.2018 ДФЗ Допълнителна информация 

10. 42/22.10.2018 МЗХГ гр. София Заявление за промяна на стратегия 

11. 43/25.10.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване насоки 7.6 

12. 44/25.10.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване насоки 21 

13. 47a/14.11.2018 ОП Околна среда Работна среща на 23.11.2018 

14. 48/16.11.20148 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на насоки 7.5 

15. 55/22.11.2018 ДФЗ Уведомително писмо за нередности 

16. 56/22.11.2018 ДФЗ Уведомително писмо за оттегляне на заявка 

17. 74/12.12.2018 МЗХГ гр. София Доп. информация по бюджет 2019 

18. 76/27.12.2018 ДФЗ Решение 19/19/4/0/00079/3/01/03/01 по заявка за 
плащане 

19. 77/27.12.2018 ОП Околна среда Анализ имоти във връзка с прилагане на 
подхода ВОМР 

 

Изходяща кореспонденция: 

1. 37/25.01.2018 МЗХ гр. София Допълнителна информация за сключване на 
договор с УО на ПРСР 2014-2020 

2. 38/29.01.2018 МЗХ гр. София Допълнителна информация към пимо с вх. № 
19-19-02-27/26.01.2018 
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3. 39/13.02.2018 ДФЗ - РА гр. 
Разград 

Подновена ЗП на активи 

4. 40/16.02.2018 ДФЗ - РА гр. 
Разград 

Опис оригинал 

5. 42/12.03.2018 МЗХГ гр. София Заявление за предоставяне на допълнителни 
документи 

6. 43/28.03.2018 МЗХГ гр. София, 
Дир. РСР 

Допълнителни документи към писмо с вх. № 19-
19-2-02-27/22.03.2018 

7. 44/09.07.2018 МЗХГ гр. София, 
Дир. РСР 

Информация за промяна в обстоятелствата на 
УС на МИГ 

8. 45/09.07.2018 МЗХГ гр. София, 
зам. министър 
Лозана Василева 

Информация за промяна в обстоятелствата на 
УС на МИГ 

9. 46/03.08.2018 МЗХГ гр. София Бюджет 2017 и 2018г. по 19.4 

10. 48/17.08.2018 ДФЗ - РА гр. София Списък на планирани, в процес на провеждане и 
проведени общ. поръчки, независимо от 
източника на финансиране 

11. 49/20.08.2018 МЗХГ гр. София, 
зам. министър 
Лозана Василева 

Допълнително представени документи по вх. № 
19-19-2-02-27 

12. 52/31.08.2018 ОУ на ПРСР 2014-
2020 

Ред за оценка на проектни предложения 

13. 53/31.08.2018 ОУ на ОПОС 2014-
2020 

Ред за оценка на проектни предложения 

14. 54/31.08.2018 ОУ на ОПИК 2014-
2020 

Ред за оценка на проектни предложения 

15. 63/18.09.2018 ДФЗ - РА гр. София Списък на планирани, в процес на провеждане и 
проведени общ. поръчки, независимо от 
източника на финансиране 

16. 64/25.09.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване насоки 6.4 

17. 66/26.09.2018 МЗХГ, УО на ПРСР Заявление за промяна на споразумение № РД 
50-58/25.07.2018 

18. 67/26.09.2018 МЗХГ, Дирекция 
РСР 

Проект на бюджет 2019г. 

19. 68/26.09.2018 ДФЗ Уведомление за обучения на КВО и УС 

20. 69/26.09.2018 МЗХГ Уведомление за обучения на КВО и УС 
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21. 70/04.10.2018 ДФЗ - РА гр. София Списък на планирани, в процес на провеждане и 
проведени общ. поръчки, независимо от 
източника на финансиране; Писмо авансово 
плащане 

22. 75/15.10.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване насоки мярка 21 

23. 79/16.10.2018 МЗХГ, Дирекция 
РСР 

Проект на бюджет 2019г. - доп. информация 

24. 80/16.10.2018 МЗХГ, Дирекция 
РСР 

Уведомление за обучения на КВО и УС 

25. 81/16.10.2018 ДФЗ Уведомление за обучения на КВО и УС 

26. 82/16.10.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване насоки 7.6 

27. 83/21.10.2018 МЗХГ, УО на ПРСР Уведомление по чл. 46а от Наредба 22 

28. 84/22.10.2018 МЗХГ, Дирекция 
РСР 

Уведомления за инф. срещи и конференция 

29. 85/22.10.2018 ДФЗ Уведомления за инф. срещи и конференция 

30. 89/25.10.2018 МЗХГ, Дирекция 
РСР 

Заявление за промяна на споразумение № РД 
50-58/25.07.2018 

31. 90/01.11.2018 МЗХГ, УО на ПРСР Уведомление по чл. 46а от Наредба 22 

32. 91/02.11.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване насоки 7.5 

33. 92/02.11.2018 МЗХГ, УО на ПРСР Заявление за промяна на споразумение № РД 
50-58/25.07.2018 

34. 93/09.11.2018 ДФЗ Информация за вх. № за одобрение на заповедта 
за бюджета за 2018г. 

35. 94/12.11.2018 МЗХГ, Дирекция 
РСР 

Уведомление за обучения за подготовка на 
проекти 

36. 95/12.11.2018 ДФЗ Уведомление за обучения за подготовка на 
проекти 

37. 96/15.11.2018 ДФЗ Оттегляне на заявка за авансово плащане 

38. 97/22.11.2018 МЗХГ Уведомление за обучения на екип МИГ 

39. 98/22.11.2018 ДФЗ Уведомление за обучения на екип МИГ 

40. 99/28.11.2018 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на 
нередности 

41. 100/06.12.2018 МЗХГ Допълнителни документи към заявление за 
промяна на Споразумение РД № 50-
58/25.07.2018 

42. 103/17.12.2018 МЗХГ Доп. информация по бюджет 2019 

43. 104/18.12.2018 МЗХГ Индикативен график 2018 и 2019г. 

44. 105/18.12.2018 ДФЗ Индикативен график 2018 и 2019г. 
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45. 106/18.12.2018 Министерство на 
икономиката 

Индикативен график 2018 и 2019г. 

46. 107/18.12.2018 Министерство на 
околната среда и 
водите 

Индикативен график 2018 и 2019г. 

 
 
4.2.2. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР 

на МИГ Тутракан - Сливо поле за 2019 г. по подмярка 19.4 
За изпълнение на дейностите през 2019 г. до момента на приключване на оценката 

са изразходвани средства в размер на 39 924.40 лева, което е 13.30 % от одобрения 
бюджет. Две са причините да са реализирани само част от дейностите през 2019 г. - 
изминали са само 5 месеца от началото на 2019 г. и до края на отчетния период има още 
1 месец. 

 
За популяризиране, информиране и публичност МИГ е извършила следните 

дейности: 
 
- Реализирани са публикации във в-к „Напредък”, както следва: 
 
Брой 02/16.01.2019 г. - 1 брой публикация, 
Брой 04/30.01.2019 г. - 2 броя публикации, 
Брой 08/27.02.2019 г. - 1 брой публикация, 
Брой 13/03.04.2019 г. - 2 броя публикации, 
Брой 15/17.04.2019 г. - 2 броя публикации, 
Брой 22/05.06.2019 г. - 1 брой публикация, 
 

- Извършени са публикации в следните електронни медии: 
 
http://www.kiss13.net и http://www.facebook.com/kiss13tv - публикувано сведение на 

16.04.2019 г. за обучение 
 
http://www.kiss13.net и http://www.facebook.com/kiss13tv - публикувано сведение на 

23.05.2019 г. за информационна среща 
 
- Поддръжка на интернет-страница: http://mig.tutrakan-slivopole.bg 
 
Поддръжката на интернет-страницата на МИГ е извършвана съгласно подписан 

договор № 20/09.02.2019 с ЕТ Лъки - Красимир Косулиев. 
За нуждите си МИГ е осъществявала текущи публикации на своята интернет-

страница. МИГ актуализира и поддържа на интернет страницата си следната изискуема 
информация: 
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1. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 
колективния върховен орган; 

2. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 
3. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6; 
4. критерии за оценка на проектите; 
5. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен 

орган за одобрение на проектите; 
6. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ; 
7. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, 

представяни пред УО на ПРСР 2014 - 2020. 
8. 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. 

 
За отчетния период МИГ е извършила следните обучения: 
За реализирането на дейността МИГ е сключила Договор № 21 07.03.2019 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 2019 година“ с „Дегри Консултинг” ЕООД. Извършени са следните 
обучения: 

1. Двудневно обучение на тема „Подготовка на проекти по СВОМР за мерките от 
ОПОС и ОПИК“, гр. Сливо поле 12-13.04.2019 г. 

2. Двудневно обучение на тема „Подготовка на проекти по СВОМР за мерките от 
ОПОС и ОПИК“, гр. Тутракан 14-15.04.2019 г. 

3. Двудневно обучение на тема „Подготовка на проекти по СВОМР за мерките от 
ОПОС и ОПИК“, гр. Сливо поле 17-18.05.2019 г. 

4. Двудневно обучение на тема „Подготовка на проекти по СВОМР за мерките от 
ОПОС и ОПИК“, гр. Тутракан 19-20.05.2019 г. 

 
 
Извършени информационни събития за отчетния период: 
След проведена процедура е сключен договор № 23/07.03.2019 г. с изпълнител 

„Фолиарт“ ООД с предмет „Организиране и провеждане на информационни срещи, 
свързани с подготовката на проекти по СВОМР - ОПИК, ОПОС и организиране на 
конференция във връзка с прилагането на СВОМР“, който подготви и реализира 
следните информационни срещи и конференция: 

1. Конференция по прилагане на СВОМР.  Дата: 29.03.2019 г., Час:10:00, място на 
провеждане  гр. Тутракан, Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ №20, зала на 
Общински съвет, за 50 участника. 

2. Информационна среща свързана с подготовката на проекти по СВОМР:  
Дата:22.05.2019 г., Час:10,00, място на провеждане с. Цар Самуил – зала на НЧ „Искра 
1928“, 20 участника. 
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3. Информационна среща свързана с подготовката на проекти по СВОМР. 
Дата:22.05.2019 г., Час:15:00, място на провеждане - с. Голямо Враново, залата на НЧ 
„Светлина 1923“, ул.„Христо Ботев“ № 11. 

4. Информационна среща свързана с подготовката на проекти по СВОМР. Дата: 
23.05.2019 г., Час: 10:00, Място на провеждане - с. Нова Черна. 

5. Информационна среща свързана с подготовката на проекти по СВОМР. Дата: 
23.05.2019 г., Час: 15:00, Място на провеждане - с. Бръшлен – залата на Туристически 
център с. Бръшлен 

 
През 2019 г. МИГ е осъществила следната кореспонденция, с УО на програми и 

ДФЗ в хронологичен ред; 
 Входяща кореспонденция: 

 
 
1. 1/16.01.2019 Министерство на 

икономиката гр. 
София 

Съгласуване на индикативен 
годишен график 2018-2019 

2. 2/14.01.2019 ОПОС Съгласуване на индикативен 
годишен график 2018-2019 

3. 3/15.01.2019 Община Сливо поле Молба за удължаване на срока по 
мярка 7.5 

4. 4/15.01.2019 Община Тутракан Молба за удължаване на срока по 
мярка 7.5 

5. 5/25.01.2019 НАП Силистра Подаване на ГДД за 2017г. 
6. 6/29.01.2019 МЗХГ гр. София Покана за подписване на промяна в 

споразумение 
7. 7/01.02.2019 МФ Съгласуване на мярка ОПИК 1 
8. 8/08.02.2019 МОСВ Съгласуване на мярка ОПОС 
9. 9/08.02.2019 МФ Съгласуване на мярка ОПОС 
10. 10/14.02.2019 МИ Методически указания 
11. 11/19.02.2019 МИ Уведомление мярка ОПИК 1 - 

чернова в ИСУН 
12. 12/19.02.2019 МЗХГ гр. София Бюджет 2019 
13. 13/22.02.2019 ДФЗ Заявка за плащане 

19/19/4/0/00079/3/02 
14. 14/22.02.2019 Община Сливо поле Искане за удължаване на срока по 

мярка 21 
15. 15/22.02.2019 Община Тутракан Искане за удължаване на срока по 

мярка 21 
16. 16/22.02.2019 КиК Плант 

Инженеринг ЕООД 
Оттегляне на проектно предложение 
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17. 17/27.02.2019 МЗХГ гр. София Одобрен годишен доклад по 
подмярка 19.4 

18. 18/05.03.2019 Интегрити Консултинг 
ООД 

Оферта за обучения 

19. 19/05.03.2019 Бизнес солющънс бокс 
ООД 

Оферта за обучения 

20. 20/05.03.2019 Дегри Консултинг 
ЕООД 

Оферта за обучения 

21. 21/05.03.2019 Бизнес солющънс бокс 
ООД 

Оферта за информационни срещи 

22. 22/05.03.2019 Техникъл Трейнинг 
България ЕООД 

Оферта за информационни срещи 

23. 23/06.03.2019 Фолиарт ООД Оферта за информационни срещи 
24. 24/11.03.2019 НАП Силистра Искане за проверка № П-

03001919039792-040-001 
25. 25/13.03.2019 МФ Съгласуване на насоки мярка 109 
26. 26/14.03.2019 ОПОС Съгласуване на насоки по Мярка 109 

ОПОС 
27. 27/18.03.2019 МЗХГ гр. София Определяне на наблюдатели по 

мярка 7.5 
28. 28/20.03.2019 ОИЦ Силистра Работна среща на 26.03.2019 - 

покана 
29. 29/20.03.2019 Сидар АД Работна среща на 26.03.2019 - 

покана 
30. 30/28.03.2019 ДФЗ Решение № 

19/19/4/0/00079/3/02/03/01 
31. 31/29.03.2019 ОПОС Отстраняване на допусната 

техническа грешка 
32. 32/02.04.2019 Дида Принт ЕООД Оферта за изпълнение на обществена 

поръчка 
33. 33/03.04.2019 Адвижън груп ЕООД Оферта за изпълнение на обществена 

поръчка 
34. 34/04.04.2019 Кооперация Панда Въпроси по обявена ОП 
35. 35/05.04.2019 Русе Прес -

Бр.Стефанов 
Въпроси по обявена ОП 

36. 36/08.04.2019 Триера 
Комюникейшънс 
ЕООД 

Оферта за изпълнение на обществена 
поръчка 

37. 37/08.04.2019 Ламбаджиев Стандарт 
ООД 

Оферта за изпълнение на обществена 
поръчка 
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38. 38/09.04.2019 Инфовизион ЕООД Оферта за изпълнение на обществена 
поръчка 

39. 39/09.04.2019 Ди Ем Ай 
Дивелопмънт ЕООД 

Оферта за изпълнение на обществена 
поръчка 

40. 40/09.04.2019 Кооперация Панда Оферта за изпълнение на обществена 
поръчка 

41. 41/09.04.2019 Мултикомерс ЕООД Оферта за изпълнение на обществена 
поръчка 

42. 42/09.04.2019 ОПОС Съгласуване насоки мярка 109 
43. 43/10.04.2019 ДФЗ Решение за изплащане на авансова 

помощ 
44. 44/10.04.2019 МЗХГ гр. София Одобрен годишен доклад по 

подмярка 19.2 
45. 45/18.04.2019F ОПОС Анализ 
46. 46/07.05.2019 МФ Съгласуване насоки мярка 7.2 
47. 47/08.05.2019 Издателска къща „Св. 

Георги Победоносец“ 
ЕООД 

Оферта ОП 

48. 48/10.05.2019 МЗХГ гр. София Одобряване на промяна бюджет 
2019 - заповед РД 09-450/09.05.2019 

49. 49/10.05.2019 Триера 
Комюникейшънс 
ЕООД 

Оферта ОП 

50. 50/13.05.2019 Инфовизион ЕООД Оферта ОП 
51. 51/13.05.2019 Ди Ем Ай 

Дивелопмънт ЕООД 
Оферта ОП 

52. 52/13.05.2019 Мултикомерс ЕООД Оферта ОП 
53. 53/17.05.2019 ОПОС Съгласуване на изменение на 

СВОМР 
54. 54/20.05.2019 НЧ "Братство 1906 г." 

- с. Бръшлен 
Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 

55. 55/20.05.2019 Сдружение "Зелена 
точка" - с. Бръшлен 

Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 

56. 56/20.05.2019 НЧ "Иван Вазов 1927 
г." - с. Кошарна 

Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 

57. 57/20.05.2019 НЧ "Христо Ботев 
1928" - гр. Сл.поле 

Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 

58. 58/20.05.2019 НЧ "Христо Ботев 
1926"- с. Черешово 

Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 
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59. 59/20.05.2019 НЧ "Н.Й.Вапцаров 
1927"- с. Бабово 

Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 

60. 60/20.05.2019 НЧ "Христо Ботев 
1928"- с.Малко 
Враново 

Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 

61. 61/20.05.2019 НЧ "Познай себе си 
1911" - с. Ряхово 

Писмо за оттегляне на ПП по Мярка 
21 

62. 62/20.05.2019 Национална асоциация 
на МИГ 

Писмо за сътрудничество 

63. 63/28.05.2019 Мултикомерс ЕООД Допълнително представени 
документи ОП 

64. 64/29.05.2019 МЗХГ гр. София Доклад наблюдатели мярка 7.5 
65. 65/31.05.2019 ДФЗ Уведомително писмо за 

отстраняване на нередности 
66. 66/03.06.2019 Мин. на икономиката Определяне на наблюдател по мярка 

ОПИК 1 
67. 67/03.06.2019 Мин. Съвет Предстоящи обучения ИСУН 
68. 68/04.06.2019 НАП Силистра Заповед за спиране на производство 

69. 69/05.06.2019 Дегри Консултинг 
ЕООД 

Оферта анализи 

70. 70/05.06.2019 Бизнес солющънс бокс 
ООД 

Оферта анализи 

71. 71/06.06.2019 Техникъл Трейнинг 
България ЕООД 

Оферта анализи 

72. 72/07.06.2019 НАП Силистра Заповед за възобновяване на 
производството 

73. 73/10.06.2019 НАП Силистра Протокол от проверка 

74. 74/10.06.2019 Община Сливо поле Информация за фирми 
75. 75/12.06.2019 Инфовизион ЕООД Документи ОП 
76. 76/12.06.2019 Министерство на 

икономиката гр. 
София 

Съгласуване на индикативен 
годишен график за 2019 

 
 Изходяща кореспонденция: 
 

1. 1/10.01.2019 МЗХГ гр. София Определяне на наблюдатели от УО 
на ПРСР за КППП 
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2. 2/14.01.2019 ИТ гр. Силистра Удостоверения 
3. 3/14.01.2019 Галина Стойкова Служебна бележка за доход 
4. 4/16.01.2019 Валентина Маринова Служебна бележка за доход 
5. 5/17.01.2019 Община Тутракан Искане за авалиране на запис на 

заповед 
6. 6/17.01.2019 Община Сливо поле Искане за авалиране на запис на 

заповед 
7. 7/18.01.2019 МЗХГ Удължаване на срока на прием по 

мярка 7.5 
8. 8/21.01.2019 МФ Мярка 109 ОПОС 
9. 9/21.01.2019 МФ Мярка ОПИК1 
10. 10/22.01.2019 МОСВ Уведомление мярка 109 ОПОС - 

чернова в ИСУН 
11. 11/22.01.2019 Министерство на 

икономиката 
Уведомление мярка ОПИК 1 - 
чернова в ИСУН 

12. 12/25.01.2019 НАП Силистра ГДД за 2017г. 
13. 13/29.01.2019 МЗХГ Годишен доклад по 19.4 
14. 14/29.01.2019 МЗХГ Годишен доклад по 19.2 
15. 15/29.01.2019 МФ; МИ Уведомление мярка ОПИК 1 - 

чернова в ИСУН 
16. 16/29.01.2019 МЗХГ Уведомление за променена банкова 

сметка 
17. 17/01.02.2019 МЗХГ Уведомително писмо за въвеждащо 

обучение на КППП 
18. 18/12.02.2019 ДАНС, Дир. 

Финансово 
разузнаване 

План за обучение за мерките за 
контрол и предотвратяване 
изпирането на пари и финансирането 
на тероризма за 2019г. 

19. 19.12.02.2019 ИТ гр. Силистра Искане за издаване на удостоверения 
20. 20/18.02.2019 МИ Изпълнение на мярка ОПИК 1 

СВОМР 
21. 21/18.02.2019 МФ Съгласуване на коригирани насоки 

по Мярка 109 ОПОС 
22. 22/18.02.2029 МОСВ Съгласуване на коригирани насоки 

по Мярка 109 ОПОС 
23. 23/22.02.2019 "ВД Стой" ЕООД- гр. 

Сл.поле 
КППП Мярка 6.4/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

24. 24/22.02.2019 "Жудеа" ЕООД - с. 
Голямо Враново 

КППП Мярка 6.4/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 
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25. 25/22.02.2019 ЕТ "СИСИ-Севинч 
Сеид" 

КППП Мярка 6.4/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

26. 26/25.02.2019 ДФЗ Списък на планираните дейности по 
бюджет 2019 

27. 27/25.02.2019 ДФЗ - РА Разград Подновена ЗП на активи по м. 19.1 
28. 27/25.02.2019 МЗХГ Съгласуване на назначение експерт 

СВОМР 
29. 28/26.02.2019 МЗХГ Удължаване на срока на прием по 

мярка 21 
30. 29/26.02.2019 Интегрити 

Консултинг ООД 
Запитване за оферта за обучения 

31. 30/26.02.2019 Бизнес солющънс 
бокс ООД 

Запитване за оферта за обучения 

32. 31/26.02.2019 Дегри Консултинг 
ЕООД 

Запитване за оферта за обучения 

33. 32/26.02.2019 МЗХГ Уведомление по чл. 46а от Наредба 
22 

34. 33/27.02.2019 МЗХГ Оттегляне на проектно предложение 
35. 34/01.03.2019 Бизнес солющънс 

бокс ООД 
Запитване за оферта за 
информационни срещи 

36. 35/01.03.2019 Фолиарт ООД Запитване за оферта за 
информационни срещи 

37. 36/01.03.2019 Техникъл Трейнинг 
България ЕООД 

Запитване за оферта за 
информационни срещи 

38. 37/05.03.2019 ДФЗ Заявка за плащане 
19/19/4/0/00079/3/02 - отговор 
въпроси 

39. 38/05.03.2019 МЗХГ Определяне на наблюдатели от УО 
на ПРСР за КППП 

40. 39/05.03.2019 МИ Уведомително писмо за Годишен 
доклад по 19.2 

41. 40/05.03.2019 МОСВ Уведомително писмо за Годишен 
доклад по 19.2 

42. 41/05.03.2019 ET Сиси Севинч Сеид Уведомително писмо за проверка на 
място от КППП 

43. 42/11.03.2019 ДФЗ - РА Разград Анекс № 2 към подновена ЗП на 
активи по м. 19.1 

44. 43/13.03.2019 ДФЗ-РА Добавък към ЗП 
45. 44/13.03.2019 ДФЗ Уведомително писмо за 

конференция на 29.03.2019 
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46. 45/13.03.2019 МЗХГ Уведомително писмо за 
конференция на 29.03.2019 

47. 46/13.03.2019 КиК Плант 
Инженеринг ЕООД 

КППП Мярка 6.4/ Уведомително 
писмо - оттегляне на ПП 

48. 47/13.03.2019 "ВД Стой" ЕООД- гр. 
Сл.поле 

КППП Мярка 6.4/ Уведомително 
писмо - ПП не преминава  ОАСД 

49. 48/13.03.2019 "Жудеа" ЕООД - с. 
Голямо Враново 

КППП Мярка 6.4/ Уведомително 
писмо - ПП не преминава  ОАСД 

50. 49/13.03.2019 ЕТ "СИСИ-Севинч 
Сеид" 

КППП Мярка 6.4/ Уведомително 
писмо - ПП не преминава  ОАСД 

51. 50/18.03.2019 МЗХГ, ДФЗ Уведомително писмо за въвеждащо 
обучение на КППП 

52. 51/19.03.2019 МОСВ Уведомително писмо за проверка на 
процедура по Мярка ОПОС 109 

53. 52/25.03.2019 АОП Обобщена информация по чл. 230, 
ал. 1, т. 7 ЗОП 

54. 53/25.03.2019 ДФЗ Приключила процедура по мярка 6.4 
55. 54/26.03.2019 МЗХГ Корекция бюджет 2019 - обосновка; 

Приключила процедура мярка 6.4 

56. 55/27.03.2019 МЗХГ Уведомление за предстоящи 
обучения 

57. 56/27.03.2019 ДФЗ Уведомление за предстоящи 
обучения 

58. 57/29.03.2019 АОП Обществена поръчка рекламни 
материали 

59. 58/29.03.2019 МЗХГ, ДФЗ Уведомително писмо за въвеждащо 
обучение на КППП 

60. 59/02.04.2019 Русе Прес -
Бр.Стефанов 

Отговор на запитване за обявена 
поръчка по ЗОП 

61. 60/04.04.2019 Кооперация Панда Отговор на запитване за обявена 
поръчка по ЗОП 

62. 61/05.04.2019 Русе Прес -
Бр.Стефанов 

Отговор на запитване за обявена 
поръчка по ЗОП 

63. 62/09.04.2019 МФ Съгласуване на накоки по Мярка 7.2 
64. 63/10.04.2019 ИТ гр. Силистра Удостоверения 
65. 64/10.04.2019 ИТ гр. Русе Удостоверения 
66. 65/10.04.2019 МЗХГ Писмо за оттегляне на искане по 

насоки по мярка 7.2 
67. 66/12.04.2019 Клуб по водомоторен 

спорт - Ряхово 
Уведомително писмо за нередности 
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68. 67/16.04.2019 МЗХГ Уведомително писмо за обучение на 
местни лидери 

69. 68/16.04.2019 ДФЗ Уведомително писмо за обучение на 
местни лидери 

70. 69/16.04.2019 МЗХГ Уведомително писмо за инф. срещи 
с местни лидери 

71. 70/16.04.2019 ДФЗ Уведомително писмо за инф. срещи 
с местни лидери 

72. 71/16.04.2019 Община Тутракан   
73. 72/16.04.2019 Община Сливо поле   
74. 73/16.04.2019 МЗХГ Съгласуване на назначение на 

експерт СВОМР 
75. 74/22.04.2019 Клуб по водомоторен 

спорт - Ряхово 
Посещение на място 

76. 75/25.04.2019 НЧ "Братство 1906 г." 
- с.Бръшлен 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

77. 76/25.04.2019 Сдружение 
"Трансмариска" - 
гр.Тутракан 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

78. 77/25.04.2019 СНЦ "Зелена точка" - 
с.Бръшлен 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

79. 78/25.04.2019 Читалище "Христо 
Ботев 1926" с. 
Черешово 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

80. 79/25.04.2019 НЧ "Христо Ботев 
1928" - с. Малко 
Враново 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

81. 80/25.04.2019 НЧ "Познай себе си 
1911" - с.Ряхово 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

82. 81/25.04.2019 НЧ "Христо Ботев 
1928" - Сл.поле 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

83. 82/25.04.2019 НЧ "Иван Вазов 1927" 
- с.Кошарна 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

84. 83/25.04.2019 НЧ "Н.Й.Вапцаров 
1927" - с.Бабово 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 

85. 84/25.04.2019 НЧ "Светлина 1941" - 
с.Преславци 

КППП Мярка 21/ Комуникация- за 
допъл. инф. по ПП 
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86. 85/25.04.2019 МЗХГ Заявление за промяна на 
споразумение № РД 50-
58/25.07.2018-критерии 

87. 86/02.05.2019 АОП Оттегляне на обществена поръчка 
88. 87/02.05.2019 АОП Обществена поръчка рекламни 

материали 
89. 88/02.05.2019 АОП Оттегляне на обществена поръчка 
90. 89/02.05.2019 АОП Обществена поръчка рекламни 

материали 
91. 90/13.05.2019 Мин. на икономиката Определяне на наблюдатели от УО 

на ОПИК за КППП 
92. 91/14.05.2019 НЧ "Братство 1906 г." 

- с.Бръшлен 
КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

93. 92/14.05.2019 Сдружение 
"Трансмариска" - 
гр.Тутракан 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

94. 93/14.05.2019 СНЦ "Зелена точка" - 
с.Бръшлен 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

95. 94/14.05.2019 Читалище "Христо 
Ботев 1926" с. 
Черешово 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

96. 95/14.05.2019 НЧ "Христо Ботев 
1928" - с. Малко 
Враново 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

97. 96/14.05.2019 НЧ "Познай себе си 
1911" - с.Ряхово 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

98. 97/14.05.2019 НЧ "Христо Ботев 
1928" - Сл.поле 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

99. 98/14.05.2019 НЧ "Иван Вазов 1927" 
- с.Кошарна 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

100.99/14.05.2019 НЧ "Н.Й.Вапцаров 
1927" - с.Бабово 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

101.100/14.05.2019 НЧ "Светлина 1941" - 
с.Преславци 

КППП Мярка 21/ 2-ра Комуникация- 
за допъл. инф. по ПП 

102.101/15.05.2019 До Председателя на 
УС 

Докладна 

103.102/20.05.2019 ДФЗ Уведомление за приключила 
комисия по мярка 7.5 
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104.103/21.05.2019 МЗХГ Оттегляне на ПП по мярка 21; 
Уведомление за приключила 
комисия по мярка 7.5 

105.104/21.05.2019 Община Сливо поле Информация за територията на 
общината 

106.105/21.05.2019 Община Тутракан Информация за територията на 
общината 

107.106/21.05.2019 Община Сливо поле Информация за местни фирми  
108.107/21.05.2019 Община Тутракан Информация за местни фирми  
109.108/21.05.2019 ДФЗ Промяна в индикативен график 

2019г. 
110.109/21.05.2019 Министерство на 

икономиката 
Промяна в индикативен график 
2019г. 

111.110/21.05.2019 МОСВ Промяна в индикативен график 
2019г. 

112.111/21.05.2019 МЗХГ Промяна в индикативен график 
2019г. 

113.108/27.05.2019 Мултикомерс ЕООД Искане за представяне на документи 
114.112/31.05.2019 Бизнес солющънс 

бокс ООД 
Запитване оферта за анализи 

115.113/31.05.2019 Техникъл Трейнинг 
България ЕООД 

Запитване оферта за анализи 

116.114/31.05.2019 Дегри Консултинг 
ЕООД 

Запитване оферта за анализи 

 
 

 
4.2.3. Извършени промени в бюджетите по подмярка 19.4 
МИГ Тутракан - Сливо поле не е извършвала промени в одобрения бюджет за 2018 

г.  Бюджет 2018 е одобрен със заповед РД 09-844/12.09.2018 г. 
Бюджет 2019 е одобрен със заповед РД 09-100/08.02.2019 г. и променен със заповед 

РД 09-450/09.05.2019 г. Промяната касае изменение в 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 - чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 2016 г., 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.) и Наредбата за служебните командировки и специализации 
в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 
от 2004 г.) - чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 2016 г. и разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оорудване и обзавеждане - чл. 9, ал. 
2, т. 7 от Наредба № 1 от 2016 г. 
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4.2.4. Изпълнение на бюджетите по подмярка 19.4 
МИГ Тутракан - Сливо поле не е изпълнила всички дейности, заложени в бюджета 

за 2018 г. От заложените средства в размер 171 973,48 лв., МИГ е изразходвала 114 245,93 
лв., или 66,43 %. За 2018 г. средставата са възстановени в размер на 98.05 % от ДФЗ, 
което е висок процент и ни подсказва много добро финансово управление. 

За 2018 г. МИГ Тутракан - Сливо поле не е изпълнила всички дейности, заложени 
в бюджета за годината. Не са извършени разходите, свързани с провеждане на комисии 
за оценка на проектни предложения за административно съответствие и допустимост и 
техническа и финансова оценка от оценители и помощник оценители, тъй като приемите 
за проектни предложения са с крайна дата през 2019 г. Също така не са извършени и 
заявените от МИГ разходи, свързани с командировки на екипа и членовете на 
колективния върховен орган на МИГ съгласно Наредбата за служебните командировки 
и специализации в чужбина, участие на екипа и членовете на колективния върховен 
орган в срещи с други МИГ, такси за изискуеми документи. Не са извършени разходи за 
експерт 2 прилагане на Стратегия, поради това, че тази позиция е свободна. Разходите за 
такси за обучение на МИГ, разходи за участие на МИГ в Национална или Европейска 
мрежа и други, са изпълнени на по-ниска стойност. 

 
4.2.5. Проблеми и предизвикателства при изпълнението на 

подмярка 19.4 на стратегията за ВОМР 
При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 за 2018 г. и 2019 г. МИГ посочва 

следните проблеми: 
- Непрекъснато актуализиращата се нормативна база, регламентираща 

прилагането на подхода ВОМР, което води до забавяне за откриване на прием за проекти 
към стратегията за ВОМР; 

- Закъснение от страна на УО на финансиращите програми за предоставяне на 
необходими за откриването на приеми по стратегията документи, което също е 
попречило за изпълнение на индикативната работна програма по изпълнението на 
стратегията; 

- Значително забавяне при съгласуване на процедурите по съответните мерки 
от страна на съответния Управляващ орган; 

- Забавяне на възстановяването на извършени от МИГ разходи, което е довело 
до финансова нестабилност на МИГ. 

 
4.2.6. Изводи и препоръки 
През 2018 г. МИГ Тутракан - Сливо поле е извършила необходимите дейности за 

изпълнение на стратегията за ВОМР. МИГ е осигурила договори с изпълнители на 
основни за изпълнението на стратегията дейности, провела е консултации, обучения и 
работни срещи, както е и информирала местната общност относно дейностите по 
изпълнение на стратегията за ВОМР. МИГ е използвала 66 % от заявения бюджет, което 
говори за извършеното добро планиране на необходимите средства за 2018 г. (от 
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25.07.2018 г. до 31.12.2018 г.) и е поставила основите за успешното прилагане на 
стратегията за ВОМР. През 2018 г. МИГ е извършила дейностите по подмярка 19.4 на 
високо професионално ниво, спазвайки нормативно установените изисквания и срокове 
и отговаряйки на очакванията на местната общност. 

През 2019 г. МИГ е извършила необходимите действия за обучение и информиране 
на местната общност, като най-важното – организирала е оценката на получените по 
откритите приеми проекти. 

В заключение може да се посочи, че към момента на изготвяне на настоящата 
оценка МИГ изпълнява успешно дейностите по подмярка 19.4. От много голямо 
значение за това е опитът и професионализмът на членовете на екипа на МИГ, на 
членовете на УС, както и подкрепата на местната общност за групата. 

 
5. Заключение  
От събраната и представена в настоящия документ информация е видно, че в 

изпълнение на подмярка 19.2 МИГ Тутракан - Сливо поле е извършила приеми на 
проектни предложения по 4 от общо 9 мерки от стратегията за Водено от общностите 
местно развитие. По 3 от мерките са получени общо 15 проекта, а са одобрени 3 проекта, 
като 3 са отхвърлени, а 9 проекта са оттеглени. По мярка 6.4 от МИГ няма одобрени 
проектни предложения и целият бюджет в размер на 500 000 лева е наличен. Общата 
заявена субсидия на одобрените от МИГ проектни предложения е в размер на 175 
844.54лева, което е 3,37% от общия финансов размер на стратегията, като следва да се 
има предвид, че само по три мерки са приключили оценителните комисии, като по мярка 
6.4 целият разполагаем бюджет в размер на 500 000 лева е на лице. 

Видно от представената информация е, че МИГ е извършила значителна по обем 
работа и се е справила успешно с възникналите по време на изпълнението на стратегията 
предизвикателства. Предстои да се получи информация от ДФЗ и УО на ОПИК относно 
извършените от МИГ процедури и оценки на проекти, да се сключат договори с 
одобрените бенефициенти и след това може да се получи най-точна информация относно 
степента на договаряне на средствата по проекта. 

В заключение може да се направи извод, че към 31.05.2019 г. МИГ Тутракан - Сливо 
поле е постигнала много високо ниво на изпълнение на стратегията за ВОМР. Следва да 
се има предвид, че етапът на извършване настоящата оценка е ранен и поради причини 
извън компетенцията на МИГ все още не са постигнати индикаторите от стратегията, 
касаещи подмярка 19.2.  

Основната препоръка към МИГ за успешното прилагане на стратегията за ВОМР е 
да продължи да работи както през периода, предмет на настоящата оценка. Според 
събраната и анализирана информация местната група е успяла да се справи на високо 
ниво с изпълнението на своята стратегия и е преодоляла възникналите по време на 
оценявания период трудности и проблеми. До голяма степен това се дължи и на опита и 
професионализма на екипа и местната група като цяло, както и подкрепата на местната 
общност.  
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Изпълнението на подмярка 19.4, осигуряваща средствата за управление и 
популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле е извършено от 
МИГ с висока прецизност, професионализъм, гъвкавост и умение за планиране. 

МИГ е постигнала успешно изпълнение на дейностите по подмярка 19.4, спазвайки 
всички нормативни изисквания и провеждайки интензивна кореспонденция с 
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони и Държавен фонд 
„Земеделие“.  

Данните, представени в настоящата оценка, се потвърждават и от данните, които са 
представени в извършеното от МИГ проучване на общественото мнение на местната 
общност относно прилагането на стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Това е доказателство и потвърждение за високата квалификация на екипа и 
управленския състав на МИГ, за високото качество на взиманите от тях решения и 
извършваните от тях действия. 

Основна препоръка от настоящата оценка е МИГ да продължи да изпълнява 
задълженията си при прилагането на стратегията за ВОМР на високо професионално 
ниво, както и досега. За постигането й е необходимо МИГ да запази високото качество 
на административния си капацитет, да не позволи драстични (дори никакви) промени в 
състава на екипа и Управителния съвет и да бъде в постоянен диалог с местната общност 
(чрез организиране на различни събития, чрез интернет сайта си, чрез посещения в офиса 
си и др.).  

За успешното прилагане на стратегията за ВОМР МИГ Тутракан - Сливо поле 
следва да извършва периодична текуща оценка на този процес. По този начин МИГ може 
да получи важна информация относно прилагането на СВОМР, базираща се на извършен 
анализ, която да бъде използвана за взимането на съответните управленски решения 
когато е необходимо. 
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6. Използвани съкращения 
ВОМР Водено от общностите местно развитие 
ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 
ЗПЗП Закон за подпомагане на земеделските производители 
ЗУСЕСИФ Закон за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове 
ИСУН Интегрирана система за управление и наблюдение 
КППП Комисия за подбор на проектни предложения 
МИГ Местна инициативна група 
ОС Общо събрание 
ОПИК Оперативна програма Иновации и конкутентоспособност 
ОПОС Оперативна програма Околна среда 
ПКПП Процедура и критерии за подбор на проекти 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 
УО Управляващ орган 
УС Управителен съвет 

 
 


