
                        
 

 
Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

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

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 
 
 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 
Председател на  
СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле: …………………… 
                                         /Д-р Димитър Стефанов/ 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

НА СНЦ „МИГ – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” 
ЗА 2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение  № 3 / Протокол от 04.02.2021г. на ОС на Сдружение „Местна инициативна група – 
Тутракан – Сливо поле“ 
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1. Изпълнение на дейности по 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 Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020г. 

 Период 01.01.2021 г. - 31.12.2021г. 
 Общата индикативна сума на публичния принос за проекти на 

бенефициенти на МИГ за 2021г. е в размер на : 5 213 482 лева   

Индикативни месеци за прием: 
 

№ 
по 
ред 

 
Наименование на 

процедурата 

Начин на 
провеждане на 
процедурата 

съгласно чл. 2 
от ПМС № 162 

от 2016г. 

 
Дата на 

обявяване на 
процедурата 

 
Краен срок за 
подаване на 

проектни 
предложения 

1  
Мярка МИГ 4.1. 
„Инвестиции в земеделски 
стопанства” 

 
Подбор на 
проектни 
предложения 

 Януари 2021г. Декември 
2021г. 

2  
Мярка МИГ 4.2. 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти” 

 
Подбор на 
проектни 
предложения 

 Януари 2021г. Декември 
2021г. 

3  
Мярка МИГ 6.4. 
 „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности” 

 
Подбор на 
проектни 
предложения 

 Януари 2021г. Декември 
2021г. 

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

 
Подбор на 
проектни 
предложения 

 Януари 2021г. Декември 
2021г. 

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

 
Подбор на 
проектни 
предложения 

 Януари 2021г. Декември 
2021г. 
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6  
Мярка МИГ 7.6. 
„Проучвания и инвестиции, 
свъразни с подържане на на 
културното наследство и 
природното наследство 

Подбор на 
проектни 
предложения 

 Януари 2021г. Декември 
2021г. 

7  
Мярка МИГ 21 
„Съхраняване и 
популяризиране културно –
историческото и природно 
наследство на територията на 
МИГ“Тутракан – Сливо поле 
„ 

Подбор на 
проектни 
предложения 

 Януари 2021г. Декември 
2021г. 

 

2.Изпълнение на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 
водено от общностите местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената сума на 
подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие". 

 Период: 01.01.2021 г. - 31.12.2021г. 
 Индикативен бюджет: 334 733,87 лева 

 
№ 
по 
ред 

Дейност 
 

Начало Край 
 

1 Администриране и управление на 
стратегията на МИГ 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

2 Дейности, свързани с прилагането на 
стратегията (оценители, консултанти, 
външни експерти и други) 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

3 Оценяване на проектни предложения и 
Комисия за избор на проекти 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 



                        
 

 
Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

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

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 
 
 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 

4 Обучително пътуване в МИГ за обмен на 
добри практики за УС на МИГ 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

5 Обучение на членове на УС и ОС, 
относно прилагане на мерките на ПРСР в 
СВОМР 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

6 Публични отношения, организиране на 
срещи на МИГ, работа в мрежа, участие 
на екипа и членовете на колективния 
върховен орган в срещи с други МИГ и 
други 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

7 Участие на МИГ в дейности на 
Националната и на Европейската селска 
мрежа за развитие на селските райони 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

8 Поддръжка на интернет страница и 
актуални новини 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

9 Създаване и реализиране на публикации в 
печатни и електронни медии и излъчвания 
в радио и телевизионни медии на покани 
за организирани събития и други, 
свързани с популяризиране дейността на 
МИГ 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

10 Отпечатване на брошури, материали за 
обучение и други печатни материали, 
изработване на рекламни материали и 
други, свързани с популяризиране 
дейността на МИГ 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

11 Разработване на насоки за кандидатстване 
на всяка от програмите ПРСР,ОПОС и 
ОПИК  

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

12 Организиране на двудневно обучение за 
местни лидери за най-малко 20 участника 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

13 Организиране на информационни срещи за 
най- малко 10 участника 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

14 Изготвяне на материали, подпомагащи 
потенциалните получатели на финансова 
помощ при изпълнение на проекти, 
финансирани от СВОМР 

 Януари 2021г. Декември 2021г. 

15 Организиране на обучения, семинари и  Януари 2021г. Декември 2021г. 
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информационни срещи за местни лидери и 
за уязвими групи и застрашени от бедност 
целеви групи, включително роми, свързани 
с подготовка, изпълнение и отчитане на 
проекти и други, свързани с 
популяризиране на стратегията за ВОМР и 
прилагане на подхода. 

 
3. Други 
№ 
по 
ред 

Дейност 
 

Начало Край 
 

1 Участие на МИГ в дейности на 
Асоциация “Българска национална 
Лидер мрежа“. 

Текущо през 2021г. Текущо през 2021г. 

2 Търсене на възможности за 
допълнително привличане на 
средства и ресурси за разширяване 
дейността на МИГ, финансова и 
организационна устойчивост. 

Текущо през 2021г. Текущо през 2021г. 

3 Дейности за повишаване 
квалификацията на екипа на МИГ, на 
УС на МИГ, на участници в МИГ. 

Текущо през 2021г. Текущо през 2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


