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ТЕКУЩА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ НА МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“  

 

за целите на мониторинга на изпълнението 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 определяне на общоприложими разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 
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1. Въведение 
Докладът по мониторинг и оценка на прилагането на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) е създаден за сдружение „Местна инициативна група 

“Тутракан – Сливо поле“ ” (МИГ) като част от дейностите за мониторинг на изпълнението 

на стратегията за Водено от общностите местно развитие. Дейността е финансирана в 

изпълнение на споразумение № РД 50-58/25.07.2018 г. за изпълнение на стратегията за 

ВОМР 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.  

Основната цел на тази оценката е да разгледа изпълнението на стратегията за Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „Местна инициативна група 

“Тутракан – Сливо поле“ за периода от сключване на споразумението 1.06.2019 г. до 

31.12.2020 г. Дейността е свързана с 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 направата на оценката е използвана информация от източниците, изброени по долу: 

• 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 за 2019 и междинни доклади по двете 

подмерки за 2020г. на МИГ “Тутракан – Сливо поле“; 

• Протоколи от проведени заседения на УС на МИГ „Тутракан – Сливо поле“  към 

31.12.2020 г.; 

• Протоколи от проведени Общи събрания на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ към 

31.12.2020 г.; 

• Оценителни доклади от проведени КППП през 2019 и 2020 г.; 

• Регистър на входираните проектни предложения; 

• Проведени разговори с персонала на МИГ - изпълнителен директор, експерт 

прилагане на СВОМР и счетоводител на МИГ. 

• Проучвания и анализи, извършени в изпълнение на подмярка 19.4; 

• Текуща оценка на прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ „Тутракан – Сливо 

поле“ за целите на мониторинга на изпълнението 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 определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне 

на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за 2018/2019 г. 

Оценката има за цел да:  

• Да представи независим преглед на изпълнението на СВОМР на МИГ “Тутракан – 

Сливо поле“ . 
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• Да бъде управленски инструмент на местна инициативна група (МИГ) “Тутракан – 

Сливо поле“ при прилагането на стратегията за ВОМР; 

 

 Докладът за мониторинг и оценка представя резултатите и степента на напредък в 

изпълнението на СВОМР и постигането на заложени индикатори. Тази оценка предлага 

информация относно нагласите на местната общност на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ от 

прилагането на стратегията за ВОМР. 

С цел последователност и логичност в текста на всяка от частите на проучването има 

направени изводи и препоръки за разглеждания период 01.06.2019 г. – 31.12.2020 г.. Към 

изводите и препоръките е представена съпоставка (в курсив) с изготвения доклад за 

мониторинг на СВОМР в периода 25.07.2018 г.  - 31.05.2019 г. 

 Документтът представя заключения, анализи, изводи и препоръки на базата на 

използваните данни. При необходимост те биха послужили за подобряване на изпълнение на 

СВОМР на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. 

 

2. Методология  
Основните методи за оценка на СВОМР са:  

• преглед и оценка на документи по изпълнение на СВОМР - протоколи за взети 

решения от Управителния съвет и Общо събрание на МИГ, оценителни доклади от 

проведени КППП, регистър на входираните проектни предложения, текущи годишни 

доклади по изпълнение на СВОМР и други;  

• сравнителен анализ на планираното и постигнатото до 31.12.2020 г., както и 

заложените индикатори Оценката приключва със заключение за изпълнението на СВОМР на 

МИГ за периода 01.06.2019 -31.12.2020 г. 

• интервюта с персонала на МИГ – изпълнителен директор, експерт СВОМР и 

счетоводител на МИГ. 

 

3. Обща информация за МИГ “Тутракан – Сливо поле“ и стратегията 

за Водено от общностите местно развитие  
 

Организационна структура на Местната инициативна група 

Юридическа форма и изисквания към структурата на сдружението 
Сдружение „МИГ Тутракан-Сливо поле“ е сдружение с нестопанска цел с обществено 

полезна дейност регистрирано Решение по ф.д № 8/2010г. на Силистренски окръжен съд.  

Сдружението е определено за извършване на общественополезна дейност и има за цел 

да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за ВОМР на определената територия. 

Учредено е 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.  

Като резултат от дейността по подхода ЛИДЕР от ПРСР 2007 – 2013 г., МИГ Тутракан 

– Сливо поле е основано, съгласно правилата и изискванията на ПРСР 2007-2013 г.  
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МИГ „Тутракан – Сливо поле” изпълни проект през програмния период 2014-2020 по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР, по който е разработена 

стратегия за ВОМР.  

МИГ успешно е завършила 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“. 

Съставът на Общото събрание на „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” 

се състои от 42 члена, които са представители на различни заинтересовани групи. В общото 

събрание членуват представители на 17 населени места. По този начин има представителство 

на над 50% от всички 26 населени места. Публичния сектор е представен от 2-та 

представители съответно на общините Тутракан и Сливо. Те формират 4,8% от имащите 

право на глас в общото събрание. Представителите на стопанския сектор са общо 20 и 

съставят – 47,6%. Нестопанския сектор също има 20 представителя формиращи също 47,6% 

от членовете, които имат право на глас в общото събрание. Правомощията на общото 

събрание са указани в чл.32 от Устава на сдружението. 

МИГ се ръководи от два органа – освен от Общото събрание, което е колективен 

върховен орган и от колективния управителен орган - Управителния съвет. Управителният 

съвет на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ е постоянно действащ орган за управление на 

Сдружението. Той се 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 публичния сектор в УС съставлява 28.5% от имащите право на глас, на 

стопанския сектор – 42,8% и на публичния – 28,5%. В периода 2010 – 2016 г. са извършени 

промени в структурата и състава на УС на МИГ. 

Съгласно актуалния Устав на сдружението, участието в него е доброволно. Неговите 

членове могат да бъдат 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. 

 

Органи на управление на МИГ  

Органите на управление на сдружение МИГ Тутракан-Сливо поле са следните: 

- Общото събрание (ОС),  

- Управителния съвет (УС),  

- Председателят на УС и  

- Изпълнителен директор  
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Общото събрание е върховен орган на МИГ. От състава на ОС се излъчват членове на УС. 

УС е оперативния орган на управление на сдружението. Организационната структура на 

МИГ е показана на фигура 1.  

 

Фигура 1. Организационна структура на МИГ „“Тутракан – Сливо поле“ “ 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Фигура 1. 

 

Съгласно Устава на МИГ Общото събрание е върховен орган на сдружението.  

 

Общото събрание има следните правомощия:  

1. Да изменя и допълва устава; 

2. Да 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. Да приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други 

вътрешни актове, в случай, че последните не бъдат възложени на други органи; 

4. Да 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. Да определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, избира и 

освобождава председатя на УС измежду неговите членове; 

6. Да 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. Да взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от 

членовете на сдружението; 

8. Да взема решения по резултатите от финансовата ревизия на сдружението; 
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9. Да 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, да вземе решение за начина за разпределянето 

на останалото имущество – движими вещи и недвижими имоти и парични средства, след 

удовлетворяването на кредиторите на сдружението; 

11. Да взема решения за откриване и закриване на клонове по предложение на УС; 

12. Да взема решения по всички други въпроси предвидени в устава и свързани с 

дейността на сдружението; 

13. Да отменя решенията на другите органи на сдружението, които противиречат на 

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

сдружението; 

14. Да взема решения за създаване на фондации и образуване на фондове; 

15. Да освобождава предсроно Председателя на УС или членовете на УС при 

злоупотреба с доверието на сдружението, нарушаване на Устава или на законите на РБ; 

16. Да разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет. 

 

 

Общото събрание избира членовете на УС за срок от 5 години.  

Правомощията на УС са следните:  

1. Да представлява сдружението чрез Председателя си както и да определя обема на 

представителната власт на други негови членове;  

2. Да ръководи дейността на сдружението между две Общи събрания; 

3. Да организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС; 

4. Да изпълнява задълженията, предвидени в Устава; 

5. Да взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат 

в правата на друг орган; 

6. Да определя адреса на сдружението; 

7. Да разработва програма за дейността и бюджета на Сдружението и ги предлага за 

гласуване от ОС; 

8. Да подготвя проекти за решения на ОС; 

9. Да подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на Сдружението; 

10. Да осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на 

Сдружението, съгласно приетия бщджет; 

11. Да ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към Сдружението; 

12. Да отчита се за дейността си пред ОС; 

13. Да изготвя предложения за формиране на парични фондове на Сдружението; 

14. Да определя реда и организира провеждането на дейността на Сдружението и носи 

отговорност за това; 

15. Да определя щатния състав на Сдружението. Да прави подбор на екипа, съгласно 

изискванията на чл. 13 от Наредба № 22 на МЗХ; 

16. Да внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в Сдружението; 

17. Да взема решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, секции и 

клубове за подпомагане на дейността на Сдружението. Да определя броя на членовете на 
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комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за 

дейността си пред УС. 

 

  

Управителният съвет има и следните функции:  

1. Да изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за 

функционирането на изпълнителните органи на сдружението; 

2. Да избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, 

чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на 

сдружението; 

3. Да определя членовете на комисията и делегираха правомощия на Комисията за 

избор на проекти в изпълнение на СВОМР; 

4. Да взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ВОМР/ 

ЛИДЕР или други финансиращи програми; 

5. Да 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 и има следните правомощия: 

1. Да ръководи оперативно текущата дейност на Сдружението; 

2. Да представлява Сдружението пред трети лица, пред държавните органи, 

обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина; 

3. Да подготвя и предлага проекти за решения на УС; 

4. Да свиква и ръководи заседанията на УС; 

5. Да отчита се за дейността си пред УС; 

6. След одобрение на щатното разписание от УС, да назначава, освобождава и 

упражнява дисциплинарната власт по отношение на изпълнителния директор за извършване 

на оперативната дейност на Сдружението; 

7. Да 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 и има следните 

функции:  

1. Да осигурява изпълнението на решенията на УС; 

2. Да изготвя и предлага за приемане на УС годишна програма за работа на 

Сдружението и годишен проекто-бюджет; 

3. Да организира набирането на средства за дейността на Сдружението; 

4. Да сключва трудови и граждански договори и ръководи административния 

персонал на Сдружението; 

5. Да решава въпроси, които в съответствие с Устава на Сдружението му бъдат 

възложени от УС; 

6. Да получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е гласуван и приет 

от Общото събрание; 



 
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 

 
 
 

9 
 

 

7. Да следва правата и задълженията, определени детайлно в трудовия му договор 

и длъжностната характеристика. 

Територия и население на МИГ 

МИГ Тутракан – Сливо поле по географско разположение се намира в Североизточна 

България и граничи с общини от областите Силистра, Разград и Русе. Общата площ на 

територията е 725.17 кв. км., от които 448.35 кв.км. е площта на Община Тутракан и 276.82 

кв.км. на Община Сливо поле. На север територията граничи посредством река Дунав с две 

Румънски общини – Гюргево и Олтеница. Границата на Община Сливо поле с река Дунав е 

24 км. по протежение на реката, а на Община Тутракан е 31 км. Теренът е равнинен в по-

голямата си част. Съгласно климатичното райониране на България територията попада в 

умереноконтиненталната климатична зона. 

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). 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Териториален обхват на МИГ “Тутракан – Сливо поле“  

 

Територията на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ обхваща всички 26 населени места на 

общините Тутракан и Сливо поле. Те са представени по долу. 
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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  

Според представените данни от НСИ към 31.12.2016 г. общият брой на населението 

на територията на МИГ е 24 097 жители. 

 

4. Цели, приоритети и съдържание на СВОМР 
Стратегията за ВОМР на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ е създадена 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. 

СВОМР е в съответствие с общинските планове за развитие на община Тутракан и 

община Сливо поле и е съобразена с техните приоритети за развитие.  

Целта на стратегията за ВОМР на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ е: Интегрирано 

и устойчиво развитие на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ на 

основата на конкурентноспособна икономика, привлекателна жизнена среда, 

валоризирано и съхранено природно и културно-историческо наследство. 

Постигането на тази стратегическа цел да бъде осъществена 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: 
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Приоритет 1. Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на 

икономическите дейности. Този приоритет е насочен към развитие на икономическия 

потенциал на територията на базата на устойчиво и конкурентноспособно земеделие, 

чрез повишаване производителността на труда, качеството и добавената стойност на 

продукцията. Осигуряване инвестиционна подкрепа за предприятията от хранително-

преработвателния сектор с цел добавяне на стойност и преработка на земеделската 

продукция, подобряване на качеството и повишаване на производителността. Този 

приоритет включва и диверсификация на земеделските дейности с неземеделски и 

утилизиране на потенциала за развитие на туризма на базата на природните и културни 

ценности на територията. В рамките на този приоритет се цели и създаване на устойчиви 

МСП, чрез увеличаване на пазарния сегмент и повишаване на тяхната производителност.  

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 

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 сектор 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 повишаване 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 
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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 

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.  

 

 

5. Изпълнение на СВОМР 

5.1. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР 

на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ от 1.06.2019 до 31.12.2020г. по 

подмярка 19.2 
 

Настоящата оценка има за цел да проследи извършените от МИГ дейности по 

изпълнение на подмярка 19.2, като проследи и анализира напредъка, изведе заключения 

и даде препоръки, ако е необходимо. 

Изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ е свързано 

с подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“. МИГ е 
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подготвила и открила приеми по 8 мерки от всички 9 мерки от стратегията си за ВОМР 

по тази подмярка. МИГ е извършила оценка на всички постъпили проекти, след което е 

изпратила 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, за част от проектите е 

сключиладоговори за изпълнение на одобрените проекти. Като финален етап, МИГ 

следва да извършва мониторинг на изпълнението на проекта до и след окончателното 

плащане съгласно нормативната уредба и сключените споразумения и договори като 

последен етап. 

В тази точка ще бъде представена подробна информация за извършените дейности 

от МИГ по подмярка 19.2 в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2020 г. 

 

 През горепосочения период МИГ е отворила процедури по осем мерки от СВОМР, 

като предварително е актуализирала съответните процедури по съответните мерки. 

Документите са съгласувани и одобрени от Управляващите органи (УО)на Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). 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.  

В периодите на прием МИГ е предоставяла отговори на постъпили въпроси от 

кандидати, които са публикувани в информационната система за управление и 

наблюдение (ИСУН) съгласно Условията за канидатстване на съответните мерки.  

Управляващият орган на ПРСР, през периода на оценката, е активирал приемите по 

съответните мерки, както следва: 

-  По процедура BG06RDNP001-19.306 на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" 

за Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Мярката има за 

цел повишаване устойчивостта и конкурентноспособността на земеделските 

стопанства чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, 

свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и 

енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и 

съхранение на продукцията. Мярката адресира нуждата от подкрепа на 

трудоемките земеделски производства /„плодове, зеленчуци“ и/или „етерично-

маслени и лечебни култури“и/или „животновъдство“/, като приоритетно се 

подпомагат малки земеделски стопанства с икономически размер до 8000 евро 

СПО. Програмирана е и да отговори на идентифицираната потребност от 

подкрепата за младите хора, посредством възможности за трудова реализация в 

това число развитие на собствен бизнес в сферата на земеделието. Програмирана е 

в рамките на Специфична цел 1. Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие и 

добавяне на стойност към местните селскостопански продукти от Приоритет 1: 

Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите 

дейности от стратегията. 
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Първият прием по мярката е с начален срок: 28.11.2019 г. Първият краен срок за 

подаване на проектните предложения е до 09.03.2020 г. - 17.00 часа. Крайният срок 

по процедурата не е удължаван. По процедурата са подадени седем проектни 

предложения. Вторият прием по процедура BG06RDNP001-19.306 на СНЦ "МИГ 

Тутракан-Сливо поле" за Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ е отворен към момента на създаване на този документ. Общият размер 

на безвъзмездната финансова помощ е 603000 лв. От Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони са финансирани 90% - 542700лв. Националното 

съфинансиране е 60300лв (10%). По първият краен срок са подадени 7 проектни 

предложения. По време на оценката е извършена комуникация по всички проектни 

предложения с цел изясняване и доуточняваща информация. На четири проектни 

предложения е направена служебна редукция на бюджета в резултат на пропуски и 

нередовности на проектните предложения. Всички проектни предложения са 

допуснати до етап Техническа и финансова оценка. Общата одобрена БФП за 

финансиране на проекти е 329375.50 лв. Остатък след първи прием 273 624.50лв. 

Обявен е втори прием със срок от 19.10.2020 г. до 18.01.2021 г. - 17.00 часа. Към 

настоящия момент приемът на проектни предложения не е приключил. 

 

 

 - По процедура BG06RDNP001-19.305 на СНЦ "МИГ “Тутракан – Сливо поле“ "за 

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

Повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и икономическата 

ефективност на предприятията от хранително-преработвателния сектор. 

Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на 

стойност и преработка на земеделска продукция. Мярката отговаря на нуждата от 

добавяне на стойност към местните земеделски продукти и подпомага 

устойчивостта на земеделския бизнес. Предимство се дава на преработка на 

продукция от собственото стопанство и на суровини от приоритетните сектори: 

зеленчукопроизводство, етеричномаслени култури, животновъдство и овощарство. 

Инвестиционната подкрепа ще стимулира създаване на заетост с приоритетна 

подкрепа на създадени работни места за хора на възраст над 55 години и 

продължително безработни лица Мярката адресира Специфична цел 1. Развитие на 

устойчиво и конкурентно земеделие и добавяне на стойност към местните 

селскостопански продукти от Приоритет 1: Устойчив бизнес, създаващ заетост и 

доходи, разнообразяване на икономическите дейности от стратегията. Първият 

прием е с начален срок: 17.02.2020 г. Първият краен срок за подаване на проектните 

предложения е до 11.05.2020 г. - 17.00 часа. периода на първия прием е подадено 

едно проектно предложение. По време на оценката, в МИГ е постъпило искане за 

оттегляне на проектното предложение. Втори прием е обявен от дата 27.07.2020 г. 

и краен срок за подаване на проектните предложения 12.10.2020 г. - 17.00 часа. При 

втория прием е подадено също едно предложение, което е отпаднало на етап 

административно съответствие и допустимост. 
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 - По процедура BG06RDNP001-19.140 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за 

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”. Мярката има за цел да повиши 

конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски 

дейност; да създаде заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; да 

развие туризма; Мярката отговаря на идентифицираните нужди от разширяване на 

разнообразието на произвежданите и предлагани неземеделските продукти и 

услуги и развитие на туризма на територията. Инвестиционната подкрепа ще 

стимулира създаване на заетост с приоритетна подкрепа на създадени работни 

места за безработни хора на възраст над 55 години и продължително безработни 

лица /идентифицирани като уязвима група/. Програмирана е да подкрепи и младите 

хора, посредством възможности за трудова реализация в това число развитие на 

собствен бизнес /посредством предвиден критерий за оценка на проекти по 

мярката, даващ допълнителна тежест на техните проекти и от друга страна 

увеличаване интензитета на помощта/ и като резултат тяхното задържане на 

територията, и повлияване на демографската картина. Насърчава трудовата 

реинтеграция на безработни лица посредством стимулиране започването на 

самостоятелна дейност /посредством критериите за оценка, като допълнително е 

предвиден и по-висок интензитет на помощта за проекти на продължително 

безработни лица/. Мярката адресира Специфична цел 2. „Разнообразяване на 

икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ 

Тутракан-Сливо поле“, Приоритет 1 „Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, 

разнообразяване на икономическите дейности“ от стратегията. 

Периодите на прием са както следва – първият прием е през 2019 г. Подадени са 

подадени четири проектни предложения. Едно е оттеглено по време на оценката, а 

останалите три са били отхвърлени на етап „Административно съответствие и 

допустимост“. Размерът на бюджета за първия прием е 500 000 лева. Финансовата 

помощ е в размер 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи. Вторият прием по мярката е с начален срок: 29.06.2020 г. и краен срок - 

19.10.2020 г. През този прием са подадени 3 проектни предложения на обща 

стойност 190 974.74 лв. Едно от предложенията е оттеглено. Две от проектните 

предложения са одобрени. Стойността безвъзмездната финансова помощ на 

одобрените проекти е 121 797. 69 лв. 

 

 - По процедура чрез подбор на проектни предложения: № BG06RDNP001-19.251 за 

Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. 

Изпълнението на процедурата се извършва чрез процедура на подбор на проектни 

предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ и 9б, т. 2 от ЗПЗП. 

Мярката е проектирана да отговаря на нуждата от подобряване облика на 

населените места и изграждане инфраструктура за култура, спорт и отдих. Такива 

инвестиции ще подобрят качеството на живот и ще допринесат за развитие на 
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туризма. Има принос за подобрява услугите за населениетообразователни, 

културни, свързани със спорта, като те имат значение за задържане на по-младото 

население. Адресира и нуждата на възрастното население с подкрепа разширяване 

дейността на социалния патронаж, изграждане ЦНСТ, възможносности за социални 

контакти и достъп до културни услуги посредством инвестиции за подобряване 

сградния фонд, оборудване и обзавеждане на пенсионерски клубове, читалища. 

Мярката адресира Специфична цел 3 „ Подобряване на местни основни услуги за 

населението, включително свързани със свободното време, спорт и култура и 

свързаната с тях инфраструктура“, Приоритет 2 „Подобряване на жизнената среда 

и достъпа до услуги за населението“. Допринася и за постигане Специфична цел 2. 

„Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на 

територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“ от Приоритет 1 „Устойчив бизнес, 

създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности“ от 

стратегията, посредством подпомагане развитието на туризъма. 

Първият прием по процедурата е с начален срок: 16.03.2020 г. и първи краен срок 

за подаване на проектните предложения - 14.09.2020 г. до 17.30 часа. Срокът за 

подаване на проектните предложения е удължен до 12.10.2020 г. При приема са 

регистрирани 10 проектни предложения. Към момента на приключване на доклада 

за мониторинг оценката на постъпилите проектни предложения продължава и 

комисията не е изготвила оценителния доклад. 

 

 - По 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“. 

Мярката цели подобряване услугите свързани със свободното време и отдиха на 

местното население и насърчаване растежа на доходите и създаването на заетост на 

територията чрез подпомагане развитието на селски туризъм, да се разнообрази и 

подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на 

територията; да допринесе за опазване и популяризиране на природното и културно 

наследство на територията. Мярката адресира нуждата от интегрирани действия на 

местната администрация с бизнеса и неправителствения сектор с цел развитие на 

туризъма. Допринася за подобряване на облика на населените места и изграждане 

публична инфраструктура за отдих и туризъм, като по този начин създава условия 

за задържане на младото население на територията. Насочена е и към нуждата от 

съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-

историческо и природно наследство с оглед сплотяване на местната общност. 

Мярката адресира Специфична цел 3 „ Подобряване на местни основни услуги за 

населението, включително свързани със свободното време, спорт и култура и 

свързаната с тях инфраструктура“, Приоритет 2 „Подобряване на жизнената среда 

и достъпа до услуги за населението“ от стратегията. Мярката доппринася и за 

постигане на Специфична цел 2 „Разнообразяване на икономическите дейности и 

създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“, 

Приоритет 1 „Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на 
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икономическите дейности“ и Специфична цел 5 „Валоризиране и съхраняване на 

природното и културно-историческо наследство на територията“ от Приоритет 3 

„Развитие на териториална идентичност, основана на културноисторическо 

наследство и природни дадености“.  

 В разглеждания период е проведен прием с начален срок: 20.08.2019 г. до 

13.01.2020 г. до 17.00 часа. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по 

приема е 92 000 лева. В рамките на крайния срок по процедура за подбор на проекти 

няма подадени проектни предложения. 

 

 - По 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“. Чрез включването на мярката 

в СВОМР се цели да се повиши информираността на населението за богатството на 

местното културно–историческо и природно наследство, да се включи местното 

население в инициативи по изучаване и съхраняване на наследството и природните 

дадености, да се популяризира наследството посредством организиране на 

различни събития. Мярката адресира нуждата от съхраняване и развитие на 

териториална идентичност, на основата на културно-историческо и природно 

наследство с оглед сплотяване на местната общност и развитие на туризъм. 

Мярката е насочена към Специфична цел 5. Валоризиране и съхраняване на 

природното и културно-историческо наследство на територията, Приоритет 3. 

„Развитие на териториална идентичност, основана на културно-историческо 

наследство и природни дадености“ от СВОМР на МИГ. Мярката допринася и за 

изпълнение на Специфична цел 2. Разнообразяване на икономическите дейности и 

създаване на устойчиви малки и средни предсприятия на територията на МИГ 

„Тутракан-Сливо поле“ от Приоритет 1: Устойчив бизнес, създаващ заетост и 

доходи, разнообразяване на икономическите дейности, посредством инициативи в 

подкрепа развитието на туризма. 

 По време на разглеждания период е осъществен прием, който е с начален срок: 

04.09.2019 г. до 10.02.2020 г. до 17.00 часа, и с размер на безвъзмездната финансова 

помощ 200 000 лв. Постъпили са 10 проектни предложения. Оттеглени проектни 

предложения – 8. Одобрените проектни предложения са 2 на обща стойност 37 

844.54 лв. Има сключен 1 административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Остатък след прием по процедура BG06RDNP001-

19.141 е в размер на 162 155.46 лева. По мярката е обявен и втори прием, при които 

са подадени 9 проектни предложения, едно е оттеглено и са одобрени осем на 

стойност 146 310.09 лв. 

 

 В ИСУН е публикувана процедура за прием на проектни предложения по мярка 

ОПИК 1 от стратегията за ВОМР. Целта на мярката е повишаване капацитета на малките 

и средни предприятия за пазарно развитие, повишаване производителността на труда и 

намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството. Мярката адресира 
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специфична цел 2 „Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на 

устойчиви малки и средни предприятия на територията на МИГ „Тутракан-Сливо поле““ 

от Приоритет 1 „Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на 

икономическите дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле. 

Мярката е пряко насочена към Специфична цел „Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на българските малки и средни предприятия“ на Инвестиционен 

приоритет „Капацитет за растеж на малки и средни предприятия“ от приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на малките и средни предприятия“ от 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. 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.  

 Управляващият орган е активирал приема по процедура № BG16RFOP002-2.042 - 

„МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ с дата на 

обявяване 01.04.2019 г. Първият краен срок е 27.05.2019 г. 17:00 ч. Вторият краен срок е 

30.09.2019г.- 17.00 часа. По време на оценката за административно съответствие и 

допустимост е проведена комуникация чрез ИСУН 2020 за представяне на допълнителна 

информация за отстраняване на нередовността на двама от кандидатите. Комуникацията 

е описана в протокола за оценка на административното съответствие. През първия прием 

са постъпили 5 проектни предложения. От тях предложени за финансирани две проектни 

предложения. Общата препоръчана сума от КППП (безвъзмездна помощ) на одобрените 

за финансиране проектни предложения е 532 113.12 лева. Две проектни предложения са 

предложени за отхвърляне, т.к. не отговарят на изискванията за техническа и финансова 

оценка. Едно проектно предложение е оттеглено. Остатъкът от финансовия ресурс по 

процедурата след обявен втори прием е 1 422 886.88лева.   

 През втория прием са подадени 5 проектни предложения. Като 4 са одобрени за 

финансиране, а 1 предложение е оттеглено. Одобрените за финансиране проектни 

предложения са на обща стойност 985 851 лева. Остатъкът от финансовия ресурс е 

437 035.88 лв. Впоследствие преди подписване на административния договор, 

бенефициентите се отказват от изпълнение на проедложението. Така трите одобрени 

предложения са на стойност 731 093 лв. 

 С всички одобрени проекти са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ – общо 5 на брой. 

 

 Управляващият орган на ОПОС е стартирал приема по Процедура № 

BG16M1OP002-3.009 по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ в територията на 

„МИГ “Тутракан – Сливо поле“. Мярката има за цел да подобри природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ „Тутракан - Сливо 

поле“, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние. Мярката отговаря на 

идентифицираната в анализа на територията нужда от дейности свързани със защита на 

природата и биоразнообразието, които водят до съхранено природно богатстство и 
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допълнително до възможност за подкрепа за развитие на алтернативни форми на 

туризъм. Мярката е насочена към специфична цел 4 на СВОМР „Подобряване е 

поддържане на природозащитното състояние на видове от мрежа Натура 2000, приоритет 

3 „Развитие на териториална идентичност, основана на културно-историческо 

наследство и природни дадености“. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа 

на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият 

размер на безвъзмездна финансова помощ е 325 482 лв. Крайният срок за подаване на 

проектни предложения по процедурата е до 17:00 часа на 16.09.2019 г., след което срокът 

за подаване на предложения по процедурата е удължен до 17:00 на 27.01.2020. По 

процедурата няма подадени проектни предложения. 

УО на ОПОС е стартирала процедура № BG16M1OP002-3.029 на СНЦ "МИГ 

Тутракан-Сливо поле" отново по мярка 109 ОПОС от СВОМР през 2020 г. Крайният срок 

за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:00 часа на 16.11.2020 г. и с 

пълен размер на безвъзмездна финансова помощ, а именно 325 482 лв. Подадено е едно 

проектно предложение, в размер на 324 520 лв. Оценителният доклад на комисията за 

подбор на проектни предложения е изпратен в УО на ОПОС. 

 

 

Изпълнение на индикаторите по мерки 
СВОМР съдържа 9 мерки и се финансира от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за регионално развитие.  

За разглеждания период 1.06.2019 г. – 31.12.2020 г. са отворени по един или два 

приема за общо 8 мерки както следва:  

- по ПРСР – следните 6 мерки  

o 4.1 – два приема – 7 проектни предложения (всички са одобрени) 

o 4.2 – два приема – 2 проектни предложения (едно е оттеглено, едно е 

отхвърлено) 

o 6.4 – два приема – 7 проектни предложения (две оттеглени, три 

отхвърлени, два одобрени) 

o 7.2 – един прием – 10 проектни предложения (в процес на оценка) 

o 7.5 – един прием – няма проектни предложения 

o 21 – два приема – 19 проектни предложения (оттеглени – 9, одобрени – 10) 

- По ОПИК - два приема – 10 проектни предложения (2 оттеглени, 2 отхвърлени, 6 

одобрени) 

- По ОПОС - два приема – едно проектно предложение (1 одобрено) 

 

 Изпълнението на стратегията се оценява от индикатори, които са заложени в нея. 

Те са общи за цялостното прилагане на стратегията и специфични за прилагането на 

всяка отделна мярка. В този документ е проследено постигането на индикаторите към 

31.12.2020 г. 
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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 60 75 

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

ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 х 56 83.58 

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

ОПИК/ 

67 5 213 

482 

2 101 256.2

5 

40% 

Брой и стойност финансирани 

проекти по СВОМР /в т.ч. по ПРСР, 

ОПОС, 

ОПИК/ 

67 5 213 

482 

6/1 

535958,66 

9/29,46 

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, 

ОПОС, ОПИК/ 

80 5 213 

482 

0 0 

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 

3 х 0 0 
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дейности 
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 
групи в инициативи за опазване и 

популяризиране на природното и 

културно-историческо наследства 

на територията 

100 х 0 0 
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Изпълнение на индикаторите по мярка 4.1 от стратегията за ВОМР на МИГ 

“Тутракан – Сливо поле“  

По мярка 4.1 са се състояли два приема. Подадени са 7 проектни предложения, като 

всички са одобрени. Общата им стойност е 329,375.50 лв. Предстои одобрение от 

Държавен фонд замеделие – Разплащателна агенция. 

 

Индикатор Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

СВОМР 

Изпълнение на 

индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на 
подадените проекти 

20 603 000 7/ 
329 375.50 

лв. 

35/54 

Брой и стойност на 
одобрените проекти 

20 603 000 7/ 
329 375.50 

лв. 

35/54 

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

“Тутракан – Сливо поле“  

 По мярка 4.2 са се състояли два приема. Има подадени 2 проектни предложение. 

Поради липса на одобрени предложения няма напредък в индикаторите за разглеждания 

период 1.06.2019 г.-31.12.2020 г. 

Индикатор Мерна 

единиц

а 

 

Цел до 

края на 

СВОМР 

Изпълнение на 

индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 

проекти 

2 100 000 0 0 

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“  

 През разглеждания период са подадени 3 проектни предложения на обща стойност 

190 974.74 лв. Работата на оценителната комисия продължава към момента на 

приключване на доклада за мониторинг. Оценителен доклад ще бъде изготвен след 
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приключване на работата на оценителната комисия за подбор на проектни предложения, 

поради което на този етап не може да има конкретика в постигането на индикаторите. 

 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края 

на 

СВОМ

Р 

Изпълнение на 

индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 

проекти 

Брой/стойн

ост 

7/  

500 000 

7/781 

320.64 

100/156% 

Брой и стойност на одобрените 

проекти 

Брой/стойн

ост 

7/  

500 000 

2/121 797.6

9 

28.57/24.36 

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 

предприятия 

Брой 6 0 0 

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 45000

0/ 

50000 

0 0 

Брой подпомогнати: 

млади хора до 40 год; 

безработни 

Брой 2/1 0 0 
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Изпълнение на индикаторите по мярка 7.2 от стратегията за ВОМР на МИГ 

“Тутракан – Сливо поле“  

По процедурата е открит прием с краен срок за подаване на проектните 

предложения - 14.09.2020 г., впоследствие е удължен до 12.10.2020 г. Постъпили са 10 

проектни предложения. Към момента на приключване на доклада за мониторинг 

оценката на постъпилите проектни предложения продължава и комисията не е изготвила 

оценителния доклад. 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СВОМР 

Изпълнение на 

индикатора 

стойност % 

Брой и стойност на подадените 

проекти 

Брой/стойн

ост 

10/11000

00 

10/ 

1099006,81 

100/99,90 

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“  

 По мярка 7.5 е осъществен един прием, като няма подадени проектни предложения, 

поради което не се наблюдава напредък по индикаторите. Местната инициативна група 

се подготвя за отваряне на нов прием по мярка 7.5.  

 

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“ не се разглеждат т.к. голяма част от финансовият ресурс е 

прехвърлен към мярка 7.2 и мярка 21. Прием по мярка 7.6 не е осъществен и напредък 

по индикаторите не може да се проследи. 

 

Изпълнение на индикаторите по мярка 21 от стратегията за ВОМР на МИГ 

“Тутракан – Сливо поле“  

По мярка 21 са реализирани два приема. Подадени са 19 проектни предложения, 

като са одобрени 10 от тях. Няма сключени договори. 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СВОМР 

Изпълнение на 

индикатора 

Стойност % 

Брой и стойност на Брой/Ст 15/200000 19/296 173 127/148, 1 
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подадените проекти ойност 

Брой и стойност на 

одобрените проекти 

Брой/Ст

ойност 

15/200000 10/184 154.63  67/92 

Брой и стойност 

финансирани проекти 

по: по вид бенефициент 

Брой/Ст

ойност 

15/200000 1/17 994, 54 6.66/8,99 

Брой и стойност на 

успешно приключили 

проекти: по вид 

бенефициент, 

Брой/Ст

ойност 

15/200000 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/изло

жби 

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/изло

жби 

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. 

По мярка 109 е подадено едно проектно предложение в размер на 324 520 лв. Очаква 

се одобрение от УО на ОПОС. 

 

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 5 71 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за 

предприятията /евро/ 

Евро 120 000 144 692,47 120,58 

Брой създадени 

работни места: по пол, 

възраст, уязвими групи 

Брой 10 19 190% 

 

За разглеждания период 1.06.2019 – 31.12.2020 не може да бъде измерен 

постигнатия напредък на голяма част от общите индикатори и по отделните мерки на 

СВОМР, тъй като приемите са продължили и към момента на изготвяне на настоящия 

документ за оценка и все още не са сключени договори с всички бенефициенти, чийто 

проекти са одобрени. Местната инициативна група е отворила приеми по 8 от общо 9 

мерки към края на текущия период. За този период групата успешно е издала оценките 

на проектните предложения, които са постъпили и е информирала ДФЗ. На този етап 

няма информация и за одобрение на всички предложени за финансиране от МИГ 

проектни предложения.  
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Брой сключени договори по мерките са както следва: 1 сключен административен 

договор за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ по мярка 21 „Съхраняване и 

популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ 

„Тутракан – Сливо поле“ и 5 сключени договора за предоставяне на бъзвъзмездна 

финансова помощ по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“. 

Промени в споразумението за изпълнение на стратегията за 

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

подобряване на културното и природното наследство на селата“ е извършена промяна, 

която касае максималния размер на общите допустими разходи за проект. 

Предложението за промяна е максималният размер на общите допустими разходи за 

проекта да се намали на 20 000 лева. Причината, поради, която се иска намаляване на 

мярка 7.6 от СВОМР и пренасоване на останалия финансовия ресурс е липсата на на 

интерес към мярка 7.6 по време на общественото обсъждане, както и по време на 

обученията и срещите организирани от МИГ. На организираните срещи и обучения, 

местната общност е изразила мнение, финансовият ресурс по мярка 7.6 да бъде 

пренасочен към мерки с изявен интерес. В МИГ има постъпило писмо, както и устни 

запитвания от заинтересовани лица, с които се заявява интерес за участие, ако се отворят 

нови приеми по мярка 7.2 и мярка 21. След представяне на изложените по-горе факти 

пред Управителния съвет, е взето решение средствата по мярка 7.6, в размер на 200 000 

лева, да бъдат намалени в размер на 20 000 лева, а останалите пренасочени към мерките 

с най-голям интерес – мярка 7.2 и мярка 2.1.  

Мярка 7.2 има за цел подобряване на местни основни услуги за населението, 

включително свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях 

инфраструктура, а мярка 21 цели валоризиране и съхраняване на природното и 

културноисторическото наследство на територията. С повишаване на бюджета по мярка 

7.2 с 160 000 лева, и 20 000 лева по мярка 21 ще се подпомогнат допълнителни проекти, 

който подобряват основните услуги на населението и ще повишат стойността на 

природното и културноисторическото наследство на територията. 

 

Исканите промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициатива група 

Тутракан –Сливо поле” са одобрени от Ръководителя на УО на ПРСР. 

 

 

Трудности и предизвикателства при изпълнението на стратегията 

за ВОМР 
Основното затруднение, което е идентифицирано при прилагането на стратегията 

за Водено от общностите местно развитие е забавянето при одобрението на 

предложените за одобрение проектни предложения от местната инициативна група от 

страна на Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция. Това от своя страна забавя 

откриването на нови приеми и усвояване на остатъчния финансов ресурс. 
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Изводи и препоръки 
Местната инициативна група е структура, която се утвърдила на територията на 

двете общини. Тя е съставена от експерти с богат опит и доказан професионализъм при 

работата по подхода ВОМР. За периода на настоящия доклад не е извършена промяна в 

състава на екипа на МИГ, което е показателно за отговорността и отдадеността на целия 

екип. През разглеждания период МИГ е открила приеми по 8 мерки от стратегията, 

разгледани и оценени са всички постъпили проектни предложения, освен проектните 

предложения по мярка 6.4 и мярка 7.2 (чиято оценка продължава след датата на 

приключване на настоящия доклад), консултирани са редица кандидат бенефициенти, 

проведени са обучения и е публикувана информация относно възможностите за 

кандидатстване с проекти по стратегията за ВОМР. 

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“. Забавянето при разглеждане на оценителни процедури 

и проектни предложения от своя страна има редица негативни последствия – забавяне на 

сключване на административни договори, отказване на потенциални бенефициенти за 

сключване на договори или подаване на предложения, които не са били одобрени поради 

несъответствие на критериите или недостиг на финансов ресурс, забавяне в откриване на 

приеми със свободен финансов ресурс. Всичко изброено също така демотивира 

потенциални бенефициенти, особено тези, чийто интерес е насочен към частните мерки.  

През целия период, независимо от усложнената епидемиологична обстановка през 

месеците на 2020, местната инициативна група успешно организира изпълнението на 

всички дейности по изпълнението на мярка 19.2. С висок професионализъм, екипът също 

провежда и процедурите по приемане на проектни предложения и тяхното оценяване. С 

тези си действия, МИГ успява да спази сроковете за дейностите и да не допусне забавяне 

от своя страна, въпреки условията на пандемия. Да не забравяме и факта, че наличието 

на подадени проектни предложения зависи от трети страни, на които е нужно отделено 

време, консултации и обучения. Това от своя страна е висока оценка за професионализма 

на екипа на местната инициативна група.  

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.  

Доклад за мониторинг за изпълнението на СВОМР се извършва за втори опит. 

Първият наблюдаван период е 25.07.2018 г.  - 31.05.2019 г., а вторият 01.06.2019 г. – 

31.12.2020 г. Може да се направи съпоставка между двата педиода и тя се изразява в 

това – отворени са по един или повече приеми по 8 от 9 мерки, повече подадени 

проектни предложения, сключени са пет броя договори за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти от територията. За разлика от първия 

период могат да се измерят основни индикатори като брой и стойност на подадени 

проектни предложения. В предходния период на мониторинг МИГ е отворила приеми 

по 4 от общо 9 мерки и няма сключени договори с бенефициенти. За изминалият период 

2018 – 2019 г. МИГ е извършила всичко необходимото за стартиране на същинското 

изпълнение на стратегията за ВОМР, което е от ключово значение за изпълнение на 

мярка 19.2. 

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. 

5.2. Изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на МИГ “Тутракан – Сливо поле“ за периода 1.06. 2019 – 

31.12.2020 г. по подмярка 19.4 
 

През разглеждания период 1.06.2019 – 31.12.2020 при изпълнение на Стратегията 

за ВОМР, МИГ е провело следните дейности: 

 

- Публикации в печатни медии /местни вестници/ – 29 бр. 

- Проведени консултации със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти 

– 64 бр. 

- Еднодневни обучения на КВО и УС, свързани с писане на проектни предложения 

по ПРСР – 5 бр. 

-  Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие - чл. 9, ал. 2, т. 13 – 12 бр. 

- Организирани еднодневни работни срещи, свързани с писане на проекти по ПРСР 

и ОПОС и отчитане на ОПИК – 8бр. 

- Организиране на еднодневни информационни срещи, свързани с писане на 

проекти по ПРСР и ОПОС и отчитане на ОПИК – 4 бр. 

- Организиране на конференция по СВОМР – 1 бр. 

 

МИГ е извършила целенасочени активни дейности по развитието на капацитета на 

управление, в резултат на което се наблюдават успешно постижения в процеса на 

прилагане на СВОМР. Дейностите са извършени според одобрените процедури за 

прилагане на стратегията на ВОМР. Това включва процедурите, условия и ред за 

кандидатстване, одобрение, оценяване на заявленията, както и направените проверки на 

място. Предоставена е информация и подкрепа за ползвателите на помощта. Всички 

дейности са отразени в докладите пред УО и РА. Графикът за изпълнение на дейностите 

е оптимизиран и са предприети адекватни мерки, които са нормативно съобразени – това 

отразява изградения капацитет. 
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През разглеждания период ръководните органи на Сдружението, екипът по 

администриране на СВОМР и потенциалните кандидати са показали добър капацитет и 

добри резултати за тези 19 месеца. 

Може да се направи извод, че МИГ успешно информира всички членове на 

общността относно прилагането на стратегията за ВОМР чрез използване на различни 

комуникационни канали, както и осигурява експертна и консултантска подкрепа за 

бенефициентите. Особено ясно се откроява професионализма на екипа, който успява да 

постигне този брой дейности от прилагането на СВОМР в условията на пандемия и 

усложнена епидемиологична обстановка. Отчетените информационни и консултантски 

дейности са извършени според изискванията и въпреки затрудненията, които са в 

резултат на епидемиологичната ситуация в почти всички месеци на 2020г. 

 

В резултат на тези дейности се увеличава колективния капацитет на ключовите 

участници за създаване и развиване на нови идеи и решения, както и подсилване на 

формалните и неформални мрежи, които осигуряват обмен на добри практики и опит 

между различни по вид области и сектори. Това допринася за активността и подготовката 

за подаване на проектни предложения по стратегията от представители на различни 

сектори. 

 

Дейностите по проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) се финансират с безвъзмездна 

помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” на местна инициативна група (МИГ), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за прилагане на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). 

 

През 2019 г. е сключен договор с „Бизнес Солюшънс Бокс“ ООД № 42/10.06.2019г. 

за следните анализи и проучвания: 

- Проучване на тема: „Проучване на мнението на местната общност относно 

предоставяната от МИГ информация за изпълнението на стратегията и изготвяне на 

Комуникационна стратегия на МИГ въз основа на получените резултати“. Целта на 

проучването е да се получи актуална информация за 2019 г. за мнението на местната 

общност относно предоставяната от МИГ информация за изпълнението на стратегията и 

изготвяне въз основа на нея на Комуникационна стратегия на МИГ. Целевата група на 

настоящото проучване са представители на местната общност от територията на МИГ – 

общините Тутракан и Сливо поле, екипът на МИГ, членове на Управителния съвет и на 

Общото събрание. Изготвен е аналитичен доклад, разработени са 2 въпросника за 

местната общност; попълнените анкетни карти/въпросници са мин. 100 броя; проведени 

са на терен две фокус-групи, изготвена е база-данни на анкетното проучване, изготвен е 

приемно-предавателен протокол за извършената услуга, изготвен е доклад за 

извършената дейност. Изводите са, че МИГ „Тутракан-Сливо поле“ информира своите 

граждани по най-подходящия начин за помощта, предоставена от фондовете на ЕС, както 

и за ефекта, който ще има върху територията на МИГ, местната общност или отделна 
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личност, осъществяването на отделни приоритети, мерки или проекти. Чрез  

комуникационнана стратегия се повишава информираността на целевите групи за 

визията и приоритетите на Споразумението за партньорство,  на  бенефициентите  и  

потенциалните  бенефициенти  относно възможностите, предоставяни от Общността, 

както и общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите.  

 

- Проучване на тема:„Проучване на нагласите на населението от територията на 

МИГ относно изпълнението на стратегията за ВОМР. Предложения за подобряване на 

работата на МИГ и връзката с местната общност“. Целта на проучването е да се получи 

обективна и измерима обратна връзка на годишна база данни за 2019 г. от страна на 

местната общност относно това как хората виждат изпълнението на стратегията за 

ВОМР, какви идеи имат за подобряване на работата на МИГ и на изпълнението на 

стратегията, както и да се формулират предложения за подобряване на работата на МИГ 

и връзката с местната общност. Целевата група на настоящото проучване са 

представители на местната общност и населението от територията на МИГ – общините 

Тутракан и Сливо поле.  Изготвен е аналитичен доклад,  разработени са 2 

въпросника за местната общност,  попълнени анкетни карти/въпросници са мин. 100 

броя;  проведени са на терен 2 фокус-групи,  изготвена е база данни на анкетното 

проучване,  изготвен е приемо-предавателен протокол за извършената услуга, 

 изготвен е доклад за извършената дейност. В резултат от поручването е установено, 

че Стратегията за ВОМР се идентифицира с нещо полезно и важно за територията, което 

би могло да я промени в положителна посока. Местната общност на територията на МИГ 

се възприема като активна част от населението с общи идеи и ценности, в случая – 

обединени около успешното изпълнение на Стратегията за ВОМР чрез подхода ВОМР. 

 

През 2020 г. е сключен договор с „Бизнес Солюшънс Бокс“ ООД № 64/05.05.2020г. 

за реализиране на следните анализи, които биха подпомогнали местната инициативна 

група: „Потенциал и ресурси на територията на МИГ за прилагане и развитие на 

иновации. Добри практики и тяхното приложение“; Анализ на тема активно включване 

на младите хора и уязвимите групи в прилагане на СВОМР - добри практики и модели. 

Прилагане на територията на МИГ и Териториално проучване и анализ на 

възможностите за биологично земеделие, производство на биологични продукти и 

прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията 

на МИГ и добри европейски практики.  

 

Първият анализ е на тема: „Потенциал и ресурси на територията на МИГ за 

прилагане и развитие на иновации. Добри практики и тяхното приложение“ и може да се 

обобщи в следното: 

Използването на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни 

продукти и услуги чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ, други  Оперативни 

програми и др. е осъществимо и то при разработване на проекти, които имат 

способността да извлекат в максимална степен социално-икономически ползи за 

територията. 
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Процесът на партньорство на местните организации трябва да бъде така 

организиран и насочен като дейности по начин, който да допринася за превенция на 

миграцията на млади семейства, младежи завършили средно и висше образование, 

неактивни, безработни и вече емигрирали. Целта е чрез комплекс от иновативни, 

информационни, комуникационни, обучителни, посреднически и консултантски услуги 

да се създадат предпоставки и нови възможности за личностно и професионално 

развитие на представители от тези целеви групи (семейния бизнес, НПО и гражданите) 

на територията на МИГ. 

Потребностите от интервенция в рамките на местната общност по отношение на 

иновациите се свързват с повишаване на иновативния капацитет на бизнеса и 

земеделските производители. Терминът „иновация“ все по-често се споменава, когато се 

заговори за селско стопанство, защото основното предизвикателство за близкото бъдеще 

е не само да се произвежда повече селскостопанска продукция и храни, но също така 

това да става по един устойчив и природосъобразен начин.  

Съществува потенциал за развитие на местната територия в посока на интегриране 

на първичното производство с преработката и туризма, като иновативен маркетингов 

подход. 

 

При втория анализ "Активно включване на младите хора и уязвимите групи  в 

прилагане на СВОМР - добри практики и модели. Прилагане на територията на МИГ" е 

изследвана информация от територията на МИГ, свързана с потенциал и ресурси за 

прилагане и развитие на иновации.  

Проучването по темата е акцентирано върху потенциала и ресурсите на територията 

за прилагане и развитие на иновации. Добри практики и тяхното приложение. Ще бъдат 

изслведвани и  нагласите на секторите на територията на общините Тутракан и Сливо 

поле с потенциал за прилагане на иновации (публичен/НПО сектор и частен сектор), ще 

се определят основните тенденции и проблемите, свързани с развитието на иновации и 

тяхното прилагане. 

Изследвани са публично оповестени стратегически документи за развитие на 

територията, направени са проучвания на място, анализирани са потенциала и 

възможностите на територията за иновации, използвани са официални статистически 

данни. 

 

От последния анализ „Териториално проучване и анализ  на възможностите за 

биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-

екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ и добри 

европейски практики“, може да се обобщи по следния начин: 

Целта на биоземеделието е да произведе екологично чисти храни и да осигури 

устойчиви доходи в селските райони. То залага на синхрон между съвременните методи 

и практики и традиционните земеделски умения. Вниманието на фермерите, занимаващи 

се с него, е насочено към опазване на местните природни ресурси и биологично 

разнообразие от животни и растения, рециклиране на ресурсите и поддържане на 

устойчива и чиста околна среда за хората. 
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Биологичното земеделие се разглежда като една затворена система, в която целта е 

да се повишава плодородието на почвата, здравето на растенията, животните и хората, 

като те са взаимно свързани. То залага на редуцираната употреба на синтетични торове, 

пестициди и хормони (при животните). Хранителните вещества и органична материя в 

почвата се използват балансирано, като освен подобряването на плодородието, се цели 

подобряване на структурата на почвата, опазването на полезните видове и подпочвените 

води. Фермерите трябва да заложат на сеитбообръщенията, рециклирането на 

органичните отпадъци и минимални почвени обработки. 

Биоземеделието залага на поддържане и увеличаване на разнообразието на животни 

и растения. Доказано е, че употребата на оборски тор увеличава концентрацията на 

организми в почвата, което спомага за по-добро разграждане на органичните вещества и 

оттам по-бързо усвояване на хранителните вещества от корените на растенията. Честото 

редуване на културите по полетата, от своя страна, води до отглеждане на повече видове 

култури, бобови и фуражни растения. 

Отглеждането на местни растителни видове и животни поддържа естественото 

разнообразие в различните области. 

За растителната защита в биофермите се използват някой алтернативни методи. 

Почвите трябва да се разчистят от плевелите и растителните остатъци, които е твърде 

вероятно да носят зараза за следващата култура в сеитбообръщението. Тези остатъци се 

заравят дълбоко в почвата, което не позволява на причинителите на болести да се развият 

нормално. Фермерите трябва да стремят да засяват навреме новите култури. Често се 

използват феромонови, цветни или друг вид уловки за неприятелите. Те улавят по-

голямата част от мъжките екземпляри и така цялата популация намалява. 

Много важна част от биоземеделието е подходящото сеитбообръщение. То 

поддържа плодородието и биологичната активност на почвата чрез прекъсване цикъла 

на развитие на плевелите и дава възможност на почвата да възстанови и генерира 

полезни вещества. 

За обработката на почвата биофермерите залагат на механични и физични методи, 

чрез които заздравяват структурата на почвата и поддържат биологичното разнообразие. 

Друго важно звено в биофермите са селскостопанските животни. Залага се на 

хуманното отношение към животните. Като на всички тях се осигурява свободен достъп 

до откритите пространства и пасища. Всякакъв вие връзване, причиняване на болка 

(отстраняване на опашка, човка, рога и други)  или ограничаване на движението е 

забранено. В биофермите се залага на редуциран брой на животните в сравнение с 

конвенционалните стопанства. Така, при извеждането им на паша, техният брой на 

хектар земя е по-малък, което ограничава степента на утъпкване на почвата и риска от 

ерозия.  

Същевременно с това намалява стреса при животните и увеличава устойчивостта 

им към вредители и болести. За отглеждането на животните се използва биофураж. 

Неговото качество и състав е важно за производството на биологично месо и други 

животински продукти. Той не трябва да съдържа растежни хормони и синтетични 

аминокиселини или генетично модифицирани организми. Биофермерите са длъжни да 

осигуряват на животните храна, отговаряща на нуждите им във всеки етап от тяхното 
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развитие. Например телетата и агнетата трябва да бъдат хранени с естествено мляко, по 

възможност от майката. 

Спазвайки подобен вид практики води до производство на вкусни, пресни и 

полезни продукти. 

Като   се   има   предвид,   че   биологичното   производство   в   региона   

нямадостатъчно дълга и богата история, не можем да говорим за трансфер  на  знания  

между  поколенията  в  семействата,  участващи  в  селскотостопанство. 

Факт  е,  че  познанията  на  повечето  производители  се  прехвърлят  от поколение 

на поколение и, че гъвкавостта и готовността за приемане на нови знанияса   

изключително   ниски сред   селскостопанските   производители,   което   оказва 

негативни последици за развитието на биологичното земеделие.  

По принцип местната общност познава термина "биологично производство", както 

и много от хората пазаруват биологични продукти, но те могат да не бъдат от 

територията, тъй като там няма изградени фермерски пазари. 

 В България като цяло няма  достатъчно  информация  за  биологичното  

производство, разпространявана чрез медиите и често тя е недостатъчна и неточна.  

Понастоящем, обаче   изглежда,   че   медиите   все   повече   се   интересуват   от   

биологичнотопроизводство,  което  трябва  да  се  използва  за  осигуряване  на  по-

качествена информация. 

Органичните  продукти трудно могат да бъдат намерени на територията на МИГ. 

Те са предимно в  специализирани  магазини, понякога    на зелените    пазари,    

вериги, супермаркети    и    онлайн    магазини. В населените мяста в общините Тутракан 

и Сливо поле, като типичен селски район липсват магазини на големи вериги. В 

останалите се продават изключително ограничен набор от биологични продукти с висока 

цена. 

Преработените био продукти са предимно вносни, но броят на местните постепенно 

се увеличава. 

 

За популяризиране, информиране и публичност МИГ е извършила следните 

дейности за периода 01.06.2019 – 31.12.2020: 

 

- Реализиране са публикации в регионални медии – в-к „Напредък” и в-к 

„Тутракански глас“, както следва: 

в-к „Напредък” 

Брой 2/15.01.2020 г. - 1 брой публикация, 

Брой 5/05.02.2020 г. - 1 брой публикация, 

Брой 7/19.02.2020 г. - 1 броя публикации, 

Брой 17/05.05.2020 г. - 1 брой публикация 

 

в-к „Тутракански глас“ 

Брой 5/05.02.2020 г. - 1 брой публикация 

Брой 16-17/27.04.2020 г. - 1 брой публикация 

Брой 23/011-17.06.2020 г. - 1 брой публикация 
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- Телевизия КИС – 13 – Отразено проведено обучение на УС и КВО по тема писане 

на проекти по ПРСР на 26.06.2020г. в гр. Сливо поле 

(https://kiss13.net/news/slivo/skliuchiha-parvi-dogovor-za-finansova-pomosht-v-obshtina-

slivo-pole-po-liniya-na-mig) 

 

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

населението на територията на МИГ си остава интернет страницата на МИГ. Тя 

продължава да предлага информация за прилагането на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие – покани за участия в информационни срещи, фокус групи, 

работни срещи и обучения на бенефициенти, индикативни програми за прием на 

проектни предложения, актуални (отворени покани) и приключили процедури, 

документи за кандидатстване, информационни кампании, регистъри с проектите, 

подадени по различните мерки, доклади за дейността на МИГ, доклади за отчитане 

изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 2014 – 2020, 

регистри 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, информация за изпълнение на договори по одобрени и 

финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие. Също 

така и снимков материал и различни полезни връзки. За осигуряване на публичност за 

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 Министерство на 

земеделието, храните и горите. Интернет страницата е с практичен дизайн, позволяващ 

лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието. За поддръжка на 

интернет страницата е сключен договор с Ивайло Косулиев № 61/14.04.2020 г. 

 

- Изработване на рекламни материали за популяризиране, информиране и 

публичност  

За реализирането на дейността е сключен договор № 68/30.06.2020г. с 

„Инфовизион“ ЕООД за изработването на рекламните материали за популяризиране, 

информиране и публичност на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ във връзка с 

прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

 

 Проведени са следните информационни срещи със заинтересовани страни и 

потенциални бенефициенти по подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР за 

текущия период 1.06.2019 – 31.12.2020: 

 

1. В гр. Тутракан, обл. Силистра, 10.10.2019г. Заседателна зала на Община Тутракан, 

ул. „Трансмариска“ № 31, етаж 2, час: 10.00ч. 
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2. В гр. Сливо поле, обл. Русе, 10.10.2019г., Заседателна зала на Община Сливо поле, 

пл. „Демокрация“ № 1, етаж 2, час: 15.00ч. 

3. В гр. Тутракан, обл. Силистра, 11.10.2019г., Заседателна зала на Община Тутракан, 

ул. „Трансмариска“ № 31, етаж 2, 10.00ч. 

4. В гр. Сливо поле, обл. Русе, 11.10.2019г., Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 

1, етаж 2, 15.00ч. 

5. В гр. Тутракан, обл. Силистра, 20.11.2019г., Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ 

№ 31, етаж 2, 10.00ч. 

6. В гр. Сливо поле, обл. Русе, 20.11.2019г., Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 

1, етаж 2, 15.00ч 

7. В гр. Тутракан, обл. Силистра, 21.11.2019г., Oбщина Тутракан, ул. „Трансмариска“ 

№ 31, етаж 2, 10.00ч. 

8. В гр. Сливо поле, обл. Русе, 21.11.2019г., Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 

1, етаж 2, 15.00ч 

 

 

През отчетния период са реализирани обучения и на колективния върховен орган и 

управителния съвет на местната инициативна група в гр. Тутракан и в гр. Сливо поле. 

Презентираните материали са подготвени и реализирани от екипа на МИГ „Тутракан – 

Сливо поле“.  

 

За реализирането на дейността си МИГ е сключила Договор за услуга с „Дегри 

Консултинг“ ЕООД на 07.03.2019 и на 05.05.2020 на тема: „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 и 2020 година. 

Проведени са следните обучения: 

- Двудневни обучения на колективния върховен орган и управителния съвет, 

свързани с прилагане на СВОМР и оценка на проектните предложения (за най-малко 

десет участници) – 4 броя/двудневни обучения в гр. Тутракан и гр. Сливо поле. 

- Двудневни обучения – 2 броя, КВО и УС за прилагане на стратегия за ВОМР в гр. 

Сливо поле на 16 и 17.11.2019 г. и в гр. Тутракан на 18 и 19.11.2019 г. 

- Двудневни обучения – 2 броя, КВО и УС за оценка на проектните предложения в 

гр. Сливо поле на 13 и 14.12.2019 г. и в гр. Тутракан на 15 и 16.12.2019 г. 

Двудневни обучения – 2 броя, за местни лидери свързано с подготовката на проекти 

по СВОМР в гр. Сливо поле на 04 и 05.10.2019 г. и в гр. Тутракан на 06 и 07.10.2019 г. 

- Еднодневни обучения, свързано с подготовката на проекти по ПРСР в гр. Сливо 

поле на 26 и 27.06.2020 г. и в гр. Тутракан на 28 и 29.06.2020 г. 

 

През отчетния период 1.06.2019 – 31.12.2020 г. МИГ е осъществила следната 

кореспонденция, с УО на програми финансиращи стратегията на МИГ, държавен фонд 

земеделие, бенефициенти и контрагенти в следния хронологичен ред 
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✓ Изходяща кореспонденция: 

 

Изходящ 

№/Дата Получател Относно 

115/03.06.2019 

Инфовизион 

ЕООД 

Представяне на документи за сключване на 

договор 

116/10.06.2019 ДФЗ Уведомление за приключила комисия по мярка 21 

117/11.06.2019 ДФЗ 

Уведомително писмо за отстраняване на 

нередности 

118/11.06.2019 МЗХГ Уведомление за приключила комисия по мярка 21 

119/13.06.2019 МЗХГ Въпроси по мярка 7.2 

120/14.06.2019 

ЕТ "Ник-

Пластик-Валя 

Петрова" 

КППП МяркаОПИК /1-ва комуникация- за допъл. 

инф. по ПП 

121/14.06.2019 

Леопард Русе 

ЕООД 

КППП МяркаОПИК /1-ва комуникация- за допъл. 

инф. по ПП 

122/14.06.2019 

ЕТ "Кипарис-

Иван 

Костанцалиев" 

КППП МяркаОПИК /1-ва комуникация- за допъл. 

инф. по ПП 

123//14.06.2019 

Изолат ООД  с. 

Ряхово 

КППП МяркаОПИК /1-ва комуникация- за допъл. 

инф. по ПП 

124/18.06.2019 НАП Силистра 

Отговор, относно получена покана № 

2118/05.06.2019 

125/08.07.2019 УО ОПИК Процедура за подбор проектни предложения 

126/12.07.2019 

Миланов - Г 

ЕООД Уведомително писмо за отказ от финансиране 

127/12.07.2019 

Леопард Русе 

ЕООД Уведомително писмо за отказ от финансиране 

128/16.07.2019 

Инспекция по 

труда Силистра Искане за издаване на удостоверения 

129/16.07.2019 

Инспекция по 

труда Русе Искане за издаване на удостоверения 

130/18.07.2019 УО ОПИК Приключила процедура по мярка ОПИК 

131/08.08.2019 ДФЗ Организиране на срещи с други МИГ - ове 

132/08.08.2019 МЗХГ Организиране на срещи с други МИГ - ове 

133/05.09.2019 ДФЗ 

Заявка за плащане 19/19/4/0/00079/3/04/02/01 - 

отговор въпроси 

134/10.09.2019 

Мин. на 

икономиката Определяне на наблюдатели ОПИК 
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135/13.09.2019 УО ОПОС 

Искане за удължаване срока на прием на ПП по 

мярка ОПОС 109 

136/16.09.2019 МЗХГ 

Уведомително писмо за обучение на местни 

лидери 

137/16.09.2019 ДФЗ 

Уведомително писмо за обучение на местни 

лидери 

138/24.09.2019 ДФЗ 

Уведомително писмо за инф. среща на местни 

лидери 

139/24.09.2019 МЗХГ 

Уведомително писмо за инф. среща на местни 

лидери 

140/26.09.2019 МЗХГ Проект на бюджет 2020г. 

141/04.10.2019 

Мин. на 

финасите Съгласуване на насоки 4.1 

142/09.10.2019 МЗХГ Проект на бюджет 2020г. - допълнение 

143/09.10.2019 МЗХГ Съгласуване на насоки 4.1 

144/14.10.2019 

Инспекция по 

труда Русе Искане за издаване на удостоверения 

145/14.10.2019 

Инспекция по 

труда Силистра Искане за издаване на удостоверения 

146/21.10.2019 МЗХГ Удължаване на втори прием по 7.5 

147/23.10.2019 

Ай Би Джи 

Моторс ЕООД 

КППП Мярка ОПИК/1-ва комуникация - доп. 

информация по ПП 

148/23.10.2019 Тосита АД 

КППП Мярка ОПИК/1-ва комуникация - доп. 

информация по ПП 

149/28.10.2019 МЗХГ Обучения КВО и УС 

150/28.10.2019 ДФЗ Обучения КВО и УС 

151/30.10.2019 МЗХГ Еднодневни информационни срещи 

152/30.10.2019 ДФЗ Еднодневни информационни срещи 

153/04.11.2019 МЗХГ Удължаване на втори прием по 21 

154/08.11.2019 ДФЗ Разград Подновена застрахователна полица 

155/12.11.2019 МИ 

Уведомително писмо за удължаване срока на 

КППП по ОПИК 

156/12.11.2019 ДФЗ Габрово Отговор на писмо с вх.106/30.10.2019г. 

157/13.11.2019 МИ Оттегляне на проектно предложение мярка ОПИК 

158/19.11.2019 ДФЗ Уведомително писмо за обучение на КВО 

159/19.11.2019 МЗХГ Уведомително писмо за обучение на КВО 

160/20.11.2019 МЗХГ 

Уведомително писмо за обучение на КВО - 

корекция програма 
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161/20.11.2019 ДФЗ 

Уведомително писмо за обучение на КВО - 

корекция програма 

162/20.11.2019 МЗХГ 

Уведомително писмо за съгласуване на насоки по 

Мярка 4.2 и отваряне на прием на ПП. 

163/25.11.2019 ДФЗ Габрово Отговор на писмо с вх.109/18.11.2019г. 

164/29.11.2019 

Мин. на 

икономиката 

Уведомително писмо за приключила процедура по 

мярка ОПИК 

165/02.12.2019 ДФЗ Отстраняване на нередности 

166/02.12.2019 МЗХГ Оттегляне на съгласувателно писмо по мярка 4.2 

167/03.12.2019 

Мин. на 

икономиката Индикативен график 2020г. 

168/16.12.2019 

Мин. на 

икономиката Благодарствено писмо 

169/16.12.2019 МЗХГ Съгласуване на насоки 7.2 

2020 година 

1/06.01.2020 МЗХГ Съгласуване на насоки 4.2 

2/13.01.2020 

Инспекция по 

труда Русе Искане за издаване на удостоверения 

3/13.01.2020 

Инспекция по 

труда Силистра Искане за издаване на удостоверения 

4/16.01.2020 

Община Сливо 

поле Искане за издаване на запис на заповед 

5/16.01.2020 

Община Сливо 

поле Искане за отпускане на средства  

6/20.01.2020 

Община 

Тутракан Искане за издаване на запис на заповед 

7/20.01.2020 

Община 

Тутракан Искане за отпускане на средства  

8/22.01.2020 МЗХГ Допълнителна информация по бюджет 2020г. 

9/28.01.2020 МЗХГ Годишен доклад 19.2 

10/28.01.2020 МИ Годишен доклад 19.2 

11/28.01.2020 МОСВ Годишен доклад 19.2 

12/28.01.2020 МЗХГ Годишен доклад 19.4 

13/31.01.2020 МЗХГ Писмо за наблюдатели КППП по мярка 21 

14/11.02.2020 МЗХГ 

Писмо за встъпително обучение на КППП по мярка 

21 

15/13.02.2020 МЗХГ Коригиран годишен доклад 19.4 

16/14.02.2020 ДФЗ   
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17/28.02.2020 

Община Сливо 

поле Писмо за допълнителна инф. По ПП 0012 п М21 

18/28.02.2020 

НЧ "ИВАН 

ВАЗОВ 1927" - 

КОШАРНА Писмо за допълнителна инф. По ПП 0013 п М21 

19/28.02.2020 

НЧ "БРАТСТВО 

1906" - 

БРЪШЛЕН Писмо за допълнителна инф. По ПП 0014 п М21 

20/28.02.2020 

НЧ "НИКОЛА 

ЙОНКОВ 

ВАПЦАРОВ - 

1927" - БАБОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0015 п М21 

21/28.02.2020 

НЧ "ХРИСТО 

БОТЕВ - 1928" -

СЛИВО ПОЛЕ Писмо за допълнителна инф. По ПП 0016 п М21 

22/28.02.2020 

НЧ "ПОЗНАЙ 

СЕБЕ СИ - 

1911"-РЯХОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0017 п М21 

23/28.02.2020 

НЧ "ХРИСТО 

БОТЕВ - 1926" -

БОРИСОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0018 п М21 

24/28.02.2020 

НЧ "ХРИСТО 

БОТЕВ - 1928" -

Г.ВРАНОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0019 п М21 

25/02.03.2020 ДФЗ Списък с планираните дейности от бюджет 2020г. 

25/02.03.2020 МЗХГ Писмо за определяне на наблюдатели по м. 4.1 

26/09.03.2020 ДФЗ Списък с планираните дейности от бюджет 2020г. 

27/10.03.2020 МЗХГ; ДФЗ Въвеждащо обучение на КППП по  мярка  4.1 

28/17.03.2020 МЗХГ Оттегляне на проект по мярка 21 

29/17.03.2020 ДФЗ COVID-19 

30/17.03.2020 МЗХГ COVID-19 

31/23.03.2020 

ОБЩИНА 

СЛИВО ПОЛЕ Писмо за допълнителна инф. По ПП 0012 по М21 

32/23.03.2020 

НЧ "ИВАН 

ВАЗОВ 1927" - 

КОШАРНА Писмо за допълнителна инф. По ПП 0013 по М21 

33/23.03.2020 

НЧ "БРАТСТВО 

1906" - 

БРЪШЛЕН Писмо за допълнителна инф. По ПП 0014 по М21 
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34/23.03.2020 

НЧ "НИКОЛА 

ЙОНКОВ 

ВАПЦАРОВ - 

1927" - БАБОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0015 по М21 

35/23.03.2020 

НЧ "ХРИСТО 

БОТЕВ - 1928" -

СЛИВО ПОЛЕ Писмо за допълнителна инф. По ПП 0016 по М21 

36/23.03.2020 

НЧ "ПОЗНАЙ 

СЕБЕ СИ - 

1911"-РЯХОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0017 по М21 

37/23.03.2020 

НЧ "ХРИСТО 

БОТЕВ - 1926" -

БОРИСОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0018 по М21 

38/23.03.2020 

НЧ "ХРИСТО 

БОТЕВ - 1928" -

Г.ВРАНОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0019 по М21 

39/23.03.2020 

Димитър 

Стефанов  

Уведомително писмо за удължаване срока на 

КППП по М21 

40/23.03.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за удължаване срока на 

КППП по М21 

41/01.04.2020 МЗХГ Писмо за допълнен Годишен доклад по 19.2 

42/01.04.2020 

ЗК "Христо 

Ботев-92" - 

 гр. Тутракан Писмо за допълнителна инф. По ПП 0001 по М4.1 

43/01.04.2020 

ЗС ИВАЙЛО 

РУМЕНОВ  

ВАСИЛЕВ-С. 

БРЪШЛЕН Писмо за допълнителна инф. По ПП 0002 по М4.1 

44/01.04.2020 

ЗП ИЛВЕН 

ИСАКОВ  

ИСМАИЛОВ-гр. 

Сл.поле Писмо за допълнителна инф. По ПП 0003 по М4.1 

45/01.04.2020 

"ТЕРАФАКТОР" 

ООД- 

С. ГОЛЯМО 

ВРАНОВО Писмо за допълнителна инф. По ПП 0004 по М4.1 

46/01.04.2020 

ЗС БЕЙДЖАН 

БЕХАЙДИН 

ЮСНЮ - С. 

ЮДЕЛНИК Писмо за допълнителна инф. По ПП 0005 по М4.1 

47/01.04.2020 

Г-Н БОРИСЛАВ 

ХРИСТОВ Писмо за допълнителна инф. По ПП 0006 по М4.1 
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 ИЛИЕВ- гр. 

Сл.поле 

48/01.04.2020 

„АА ФАРМА“ 

ЕООД-с. 

Шуменци Писмо за допълнителна инф. По ПП 0007 по М4.1 

49/06.04.2020 ДФЗ Отговор по заявка за четвърто тримесечие 2019г. 

50/06.04.2020 ДФЗ Отговор по заявка 103/2020г. 

51/14.04.2020 

Техникъл 

Трейнинг 

България ЕООД Запитване за оферта за анализи 

52/14.04.2020 

Дегри 

Консултинг 

ЕООД Запитване за оферта за анализи 

53/14.04.2020 

Бизнес 

Солюшънс Бокс 

ООД Запитване за оферта за анализи 

54/14.04.2020 

Бизнес 

Солюшънс Бокс 

ООД Запитване за оферта за обучения 

55/14.04.2020 

Дегри 

Консултинг 

ЕООД Запитване за оферта за обучения 

56/14.04.2020 

Интегрити 

Консултинг ООД Запитване за оферта за обучения 

57/16.04.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за удължаване срока на 

КППП по м. 4.1 

58/16.04.2020 

Димитър 

Стефанов  

Уведомително писмо за удължаване срока на 

КППП по м. 4.1 

59/24.04.2020 

ЗК "Христо 

Ботев-92" - 

 гр. Тутракан Втора комуникация по 4.1 

60/24.04.2020 

ЗС ИВАЙЛО 

РУМЕНОВ  

ВАСИЛЕВ-С. 

БРЪШЛЕН Втора комуникация по 4.1 

61/24.04.2020 

"ТЕРАФАКТОР" 

ООД- 

С. ГОЛЯМО 

ВРАНОВО Втора комуникация по 4.1 

62/24.04.2020 

БОРИСЛАВ 

ХРИСТОВ Втора комуникация по 4.1 
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 ИЛИЕВ- гр. 

Сл.поле 

63/24.04.2020 

„АА ФАРМА“ 

ЕООД-с. 

Шуменци Втора комуникация по 4.1 

64/07.05.2020 

Община Сливо 

поле 

Уведомително писмо за частично одобрение на 

разходите по ПП -0012 

65/07.05.2020 

НЧ "ИВАН 

ВАЗОВ 1927" - 

КОШАРНА 

Уведомително писмо за частично одобрение на 

разходите по ПП -0013 

66/07.05.2020 

НЧ "БРАТСТВО 

1906" - 

БРЪШЛЕН 

Уведомително писмо за частично одобрение на 

разходите по ПП -0014 

67/07.05.2020 МЗХГ  

Писмо за приключила работа на КППП по Мярка 

21 от Втори прием 

68/07.05.2020 ДФЗ 

Писмо за приключила работа на КППП по Мярка 

21 от Втори прием 

69/09.05.2020 

СНЦ 

Трансмариска 

Писмо за отстраняване на нередности по м. 21 - 

първи прием 

69/11.05.2020 АА Фарма ЕООД Проверка на място по мярка 4.1 

70/11.05.2020 Борислав Илиев Проверка на място по мярка 4.1 

71/11.05.2020 ДФЗ Декларации 

72/11.05.2020 МЗХГ Писмо за определяне на наблюдатели по м. 4.2 

73/12.05.2020 ОПИК Писмо за преглед на насоки по ОПИК за нов прием 

74/14.05.2020 

ДФЗ 

Обл.дирекция 

Русе 

Писмо за отстраняване на пропуски по КППП 21 

от първи прием 

75/18.05.2020 МОСВ Съгласуване на насоки по Мярка ОПОС  

76/19.05.2020 ДФЗ Документи - четвърта заявка 2019г. 

77/21.05.2020 

Драгомир 

Стойнев 

Решение на МС за отнемане на средствата по 

ОПОС 

78/28.05.2020 МЗХГ 

Уведомление за въведена процедура по 6.4 в 

ИСУН 

79/28.05.2020 ДФЗ Допълнително представена информация 

80/28.05.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за постъпило искане за 

оттегляне на ПП по Мяркс 4.2 

81/05.06.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за приключена оценка по М 

4.1 
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82/05.06.2020 ДФЗ 

Уведомително писмо за приключена оценка по М 

4.1 

83/05.06.2020 Ивайло Василев 

Уведомително писмо за частично финансиране по 

М4.1 

84/05.06.2020 Илвен Исмаилов 

Уведомително писмо за частично финансиране по 

М4.1 

85/05.06.2020 Явор Иванов 

Уведомително писмо за частично финансиране по 

М4.1 

86/05.06.2020 Бейджан Юсню 

Уведомително писмо за частично финансиране по 

М4.1 

87/05.06.2020 

ЗК "Христо 

Ботев-92" - 

 гр. Тутракан 

Уведомително писмо за одобрено финансиране по 

М4.1 

88/05.06.2020 Борислав Илиев 

Уведомително писмо за одобрено финансиране по 

М4.1 

89/05.06.2020 АА Фарма ЕООД 

Уведомително писмо за одобрено финансиране по 

М4.1 

90/08.06.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за обучение писане на 

проекти ПРСР на КВО УО 

91/08.06.2020 ДФЗ 

Уведомително писмо за обучение писане на 

проекти ПРСР на КВО УО 

92/12.06.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за приключена оценка по М 

4.2 

93/12.06.2020 ДФЗ 

Уведомително писмо за приключена оценка по М 

4.2 

94/23.6.2020 

Инфовизион 

ЕООД Запитване за оферта за рекламни материали 

95/23.6.2020 

Адвижън Груп 

ЕООД Запитване за оферта за рекламни материали 

96/23.6.2020 

Дида Принт 

ЕООД Запитване за оферта за рекламни материали 

97/29.06.2020 

ДФЗ - РА 

Разград 

Застрахователна полица № 

202466S0030/25.06.2020г.  

98/03.07.2020 

ДФЗ - РА 

Разград Добавък към ЗП 

99/03.07.2020 

Инспекция по 

труда Русе Искане за издаване на удостоверения 

100/03.07.2020 

Инспекция по 

труда Силистра Искане за издаване на удостоверения 

101/03.07.2020 МОСВ-София Писмо за активиране на Мярка ОПОС 

102/03.07.2020 МЗХГ Информация за работни срещи 
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103/03.07.2020 ДФЗ Информация за работни срещи 

104/15.07.2020 МЗХГ Информация за обучение ЗОП МИГ 

105/15.07.2020 ДФЗ Информация за обучение ЗОП МИГ 

106/15.07.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за обучение писане на 

проекти ПРСР на КВО УО 

107/15.07.2020 ДФЗ 

Уведомително писмо за обучение писане на 

проекти ПРСР на КВО УО 

108/21.07.2020 МОСВ 

Писмо за готовност за обявяване на прием по 

ОПОС 

109/31.07.2020 МЗХГ Промяна на Стратегията 

109/03.08.2020 МЗХГ Уведомително писмо мярка 7.6 

110/04.08.2020 МЗХГ Информация за работни срещи 

111/04.08.2020 ДФЗ Информация за работни срещи 

112/08.08.2020 МЗХГ ИСУН 2020 -  Отговор на Комуникация по 19.3 

113/09.08.2020 ДАНС Уведомление по чл. 107 от ЗМИП 

114/11.08.2020 МЗХГ Уведомително писмо за обучение местни лидери 

115/11.08.2020 ДФЗ Уведомително писмо за обучение местни лидери 

116/12.08.2020 

СНЦ 

"Водомоторен 

спорт-с. Ряхово" 

Писмо за отстраняване на нередности по м. 7.5 - 

първи прием 

117/17.08.2020 МЗХГ Информация за работни срещи 

118/17.08.2020 МЗХГ Уведомително писмо мярка 7.6 

119/17.08.2020 ДФЗ Информация за работни срещи 

120/19.08.2020 МЗХГ 

Промяна на Стратегията-допълнителна 

информация 

121/21.08.2020 ДФЗ Кюстендил Отговор за КППП по м. 7.5 

122/27.08.2020 

СНЦ 

"Водомоторен 

спорт-с. Ряхово" 

Писмо за отстраняване на нередности по м. 7.5 - 

първи прием 

123/28.08.2020 ДФЗ Индикативен график 2021г. 

124/28.08.2020 МЗХГ Индикативен график 2021г. 

125/28.08.2020 

Мин. на 

икономиката Индикативен график 2021г. 

126/28.08.2020 МОСВ Индикативен график 2021г. 

127/02.09.2020 МЗХГ Писмо за определяне наблюдатели по м. 7.2 

128/02.09.2020 МЗХГ Уведомително писмо за обучение местни лидери 

129/02.09.2020 ДФЗ Уведомително писмо за обучение местни лидери 
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130/04.09.2020 

НЧ "Христо 

Ботев"-Сливо 

поле 

Писмо за отстраняване на нередности по м. 21 - 

Втори прием 

131/04.09.2020 ДФЗ Отговор по втори въпрос за КППП по м. 7.5 

132/09.09.2020 

Общинска 

служба по 

земедели и гори - 

Тутракан Писма за информация относно анализите 

133/09.09.2020 

Общинска 

служба по 

земедели и гори - 

Сливо поле Писма за информация относно анализите 

134/09.09.2020 

Министерство на 

финансите Съгласуване на насоки по Мярка 109 ОПОС 

135/14.09.2020 МЗХГ Удължаване на срока по м. 7.2 

136/14.09.2020 ДФЗ Кюстендил Обяснения по м. 21 

137/24.09.2020 ДФЗ София 

Уведомително писмо за отстраняване на 

нередности 

138/24.09.2020 МЗХГ Уведомително писмо за конференция 

139/24.09.2020 ДФЗ София Уведомително писмо за конференция 

140/28.09.2020 МЗХГ Проекто-бюджет 2021г. 

141/28.09..2020 МЗХГ Писмо с проекто-бюджет 2021г. 

142/28.09.2020 ЗК Уника АД 

Анулиране на издадена полица и издаване на нова, 

отговаряща на изискванията на сдружението и 

ДФЗ 

143/01.10.2020 ДФЗ Застрахователна полица  

144/01.10.2020 МЗХГ Определяне на наблюдатели по м. 4.2 

145/01.10.2020 МЗХГ Определяне на наблюдатели по м. 6.4 

146/01.10.2020 МЗХГ Определяне на наблюдатели по м. 7.2 

147/08.10.2020 ДФЗ 

Уведомително писмо за обчение на КВО и УС на 

МИГ 

148/08.10.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за обчение на КВО и УС на 

МИГ 

149/08.10.2020 

Инспекция по 

труда Русе Искане за издаване на удостоверения 

150/08.10.2020 

Инспекция по 

труда Силистра Искане за издаване на удостоверения 

151/13.10.2020 МЗХГ, ДФЗ 

Уведомително писмо за обучение на членовете на 

КППП по Мярка 7.2 
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152/13.10.2020 МЗХГ, ДФЗ 

Уведомително писмо за обучение на членовете на 

КППП по Мярка 4.2 

153/20.10.2020 МЗХГ, ДФЗ 

Уведомително писмо за обучение на членовете на 

КППП по Мярка 6.4 

154/21.10.2020 МЗХГ 

Покана за подписване на административен договор 

по 19.3 - удостоверения 

155/26.10.2020 ДФЗ Габрово Уведомително писмо нередности м. 4.2 

156/29.10.2020 МЗХГ Обяснения по бюджет 2021г. 

157/29.10.2020 АА Фарма ЕООД 

Писмо за допълнителна инф-я по ПП 0001 КППП 

4.2 

158/30.10.2020 

Община Сливо 

поле 

Уведомително писмо за проверка на място Мярка 

7.2 

159/30.10.2020 

Община 

Тутракан 

Уведомително писмо за проверка на място Мярка 

7.2 

150/30.10.2020 МОСВ-ОПОС Писмо списък оценители КППП по ОПОС 

151/30.10.2020 

МОСВ/ОПОС и 

МС/ЦКЗ Писмо за определяне на наблюдатели 

160/05.11.2020 МЗХГ 

Писмо за отегляне на ПП-006,007,009  и 010 по 

Мярка 7.2 

161/06.11.2020 

Община Сливо 

поле Първа комуникация мярка 7.2 

162/06.11.2020 

Община Сливо 

поле Първа комуникация мярка 7.2 

163/06.11.2020 

Община Сливо 

поле Първа комуникация мярка 7.2 

164/06.11.2020 

Община Сливо 

поле Първа комуникация мярка 7.2 

165/06.11.2020 

Община Сливо 

поле Първа комуникация мярка 7.2 

166/06.11.2020 

Община 

Тутракан Първа комуникация мярка 7.2 

167/09.11.2020 

"ГИФТ 

КРАФТЪРС" 

ЕООД Проверка на място по Мярка 6.4 

168/09.11.2020 

"СТЕДИЕМ М" 

ЕООД Проверка на място по Мярка 6.4 

169/10.11.2020 МФ и МИ 

Удобрение на документи за обявяване на 

процедурите за подбор на проекти с финансиране 

по ОПИК  
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17011.11.2020 

Председател на 

СНЦ МИГ 

Тутракан - Сливо 

поле Удължаване на срока по м. 7.2 

171/11.11.2020 МЗХГ Удължаване на срока по м. 7.2 

172/12.11.2020 ДФЗ Разград Застрахователна полица 

173/12.11.2020 

"ТЕРАНЕТ" 

ЕООД Първа комуникация мярка 6.4 

174/12.11.2020 

"ГИФТ 

КРАФТЪРС" 

ЕООД Първа комуникация мярка 6.4 

175/12.11.2020 

"СТЕДИЕМ М" 

ЕООД Първа комуникация мярка 6.4 

176/12.11.2020 АА Фарма ЕООД Проверка на място мярка 4.2 

177/18.11.2020 МОСВ 

Уведомително писмо за работна среща на КППП-

ОПОС 

178/18.11.2020 АА Фарма ЕООД Втора комуникация по 4.2 

179/18.11.2020 

Председател на 

СНЦ МИГ 

Тутракан - Сливо 

поле Уведомително писмо за удължаване на  КППП 4.2 

180/19.11.2020 МЗХГ Уведомително писмо за удължаване на  КППП 4.2 

181/26.11.2020 

Председател на 

СНЦ МИГ 

Тутракан - Сливо 

поле Писмо за удължаване  на КППП по Мярка 6.4 

182/26.11.2020 МЗХГ Писмо за удължаване  на КППП по Мярка 6.4 

183/27.11.2020 МЗХГ Съгласуване на Насоки по 7.5 

184/27.11.2020 

Община 

Тутракан Комуникация м. 109 ОПОС 

185/01.12.2020 

"ТЕРАНЕТ" 

ЕООД Втора комуникация мярка 6.4 

186/01.12.2020 

"ГИФТ 

КРАФТЪРС" 

ЕООД Втора комуникация мярка 6.4 

187/01.12.2020 

"СТЕДИЕМ М" 

ЕООД Втора комуникация мярка 6.4 

188/04.12.2020 

Община Сливо 

поле Втора комуникация мярка 7.2 

189/04.12.2020 

Община Сливо 

поле Втора комуникация мярка 7.2 
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190/04.12.2020 

Община Сливо 

поле Втора комуникация мярка 7.2 

191/04.12.2020 

Община Сливо 

поле Втора комуникация мярка 7.2 

192/04.12.2020 

Община Сливо 

поле Втора комуникация мярка 7.2 

193/04.12.2020 

Община 

Тутракан Втора комуникация мярка 7.2 

194/07.12.2020 МЗХГ 

Уведомително писмо за оттегляне на ПП 0007 по 

Мярка 6.4 

 

 

✓ Входяща кореспонденция: 

 

Входящ №/ 

Дата 

От кого е получен 

документа 

Относно 

66/03.06.2019 Мин. на 

икономиката 

Определяне на наблюдател по мярка ОПИК 1 

67/03.06.2019 Мин. Съвет Предстоящи обучения ИСУН 

68/04.06.2019 НАП Силистра Заповед за спиране на производство 

69/05.06.2019 Дегри Консултинг 

ЕООД 

Оферта анализи 

70/05.06.2019 Бизнес солющънс 

бокс ООД 

Оферта анализи 

71/06.06.2019 Техникъл Трейнинг 

България ЕООД 

Оферта анализи 

72/07.06.2019 НАП Силистра Заповед за възобновяване на производството 

73/10.06.2019 НАП Силистра Протокол от проверка 

74/10.06.2019 Община Сливо 

поле 

Информация за фирми 

75/12.06.2019 Инфовизион ЕООД Документи ОП 

76/12.06.2019 Министерство на 

икономиката гр. 

София 

Съгласуване на индикативен годишен 

график за 2019 

77/17.06.2019 НАП Силистра Покана за подаване на ГДД за 2018г. 

78/20.06.2019 МЗХГ гр. София Одобрена промяна в екипа 

79/25.06.2019 Обединение ВОМР 

България и Европа 

Покана за посещение в чужбина 

80/08.07.2019 ЕТ Кипарис - Иван 

Констанцалиев 

Оттегляне на проектно предложение 
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81/12.07.2019 МРРБ Срещи за подготовка на новия програмен 

период 

82/23.07.2019 ОПОС Актуализирани указавия ОПОС 

83/30.07.2019 МИ Доклад наблюдатели мярка ОПИК 1 

84/30.07.2019 МЗХГ гр. София Заповед РД 09-647/03.07.2019 

85/08.08.2019 Ангел Ангелов Молба за отпуск 

86/21.08.2019 Валентина 

Маринова 

Молба за отпуск 

87/22.08.2019 МЗХГ гр. София Покана за подписване на анекс 

88/28.08.2019 ДФЗ Индикативен график 2020 

89/28.08.2019 МЗХГ гр. София Индикативен график 2020 

90/28.08.2019 Мин. на 

икономиката 

Индикативен график 2020 

91/28.08.2019 МОСВ Индикативен график 2020 

92/28.08.2019 ДФЗ Уведомително писмо за нередности 

93/28.08.2019 Мин. на 

икономиката 

Покана за среща 

94/03.09.2019 МЗХГ гр. София Тълкуване на понятието "туристическа 

дейност" 

95/10.09.2019 ОПОС Съгласуване на индикативен график за 2020г. 

96/10.09.2019 Мин. на 

икономиката 

Доклад за проверка на оценката на КППП 

97/10.09.2019 Община Тутракан Искане за удължаване на срока по мярка 

ОПОС 109 

98/10.09.2020 Община Сливо 

поле 

Искане за удължаване на срока по мярка 

ОПОС 110 

99/11.09.2019 МЗХГ гр. София Указания за изготвяне на бюджет 2020 

100/17.09.2019 Мин. на 

икономиката 

Съгласуване на индекативен график 

101/20.09.2019 МЗХГ гр. София Заповед РД 09-903/19.09.2019 

102/20.09.2019 ДФЗ Заявление за профил ИСУН 

103/30.09.2019 Мин. на 

икономиката 

Определяне на наблюдатели по мярка ОПИК 

104/05.10.2019 МЗХГ гр. София Допълнителна информация за бюджет 2020 

105/21.10.2019 Мин. на финансите Съгласуване на 4.1 - не съгласува 

106/30.10.2019 ДФЗ Информация КППП мярка 6.4 

107/30.10.2019Мин. 

на икономиката 

  Покана за подписване на адм. договор по 

ОПИК от първи краен срок 

108/13.11.2019 Тосита АД Искане за оттегляне на проект 
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109/18.11.2019 ДФЗ Информация КППП мярка 6.4 

110/22.11.2019 Община Тутракан Допустимост за финансиране 

111/22.11.2019 Община Тутракан Забавяне МИГ 

112/27.11.2019 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на 

нередности 

113/18.12.2019 Мин. на 

икономиката 

Съгласуване на индикативен график 

2020 година 

1/07.01.2020 ДФЗ Оторизация на плащане 

2/16.01.2020 МЗХГ Допълнителна информация по подмярка 19.4 

за 2020г. 

3/23.01.2020 Мин. на 

икономиката 

Доклад ОПИК - втори прием 

4/31.01.2020 ДФЗ Одобрена процедура по 6.4 

5/25.02.2020 Асоциация 

Българска нац. 

лидер мрежа 

Покана за ОС 

6/02.03.2020 МЗХГ Информационна среща 26-27 март 2020 

7/04.03.2020 МЗХГ Одобрена годишен доклад по 19.4 

8/04.03.2020 МЗХГ Одобрен бюджет 2020г. 

9/17.03.2020 НЧ Н.Й. Вапцаров 

Тутракан 

Искане за отттегляне на проект 

10/10.04.2020 ДФЗ Писмо за отстраняване на нередности 

11/10.04.2020 МЗХГ Одобрен годишен доклад по подмярка 19.2 за 

2019г. 

12/24.04.2020 ДФЗ Решение № 19/19/4/0/00079/3/04/03/01 

13/05.05.2020 ДФЗ Уведомително писмо по процедура 

BG06RDNP001-19.141 

14/12.05.2020 ДФЗ Решение № 19/19/4/0/00079/3/04/03/01 

15/28.05.2020 АА Фарма ЕООД Оттегляне на проект по 4.2 

16/01.06.2020 ОПОС Пренасочване на финансов ресурс 

17/26.06.2020 ДФЗ Уведомително писмо за връщане на запис на 

заповед на Община Тутракан 

18/26.06.2020 ДФЗ Уведомително писмо за връщане на запис на 

заповед на Община Сливо поле 

19/29.06.2020 Дида Принт ЕООД Оферта за рекламни материали 

20/29.06.2020 Инфовизион ЕООД Оферта за рекламни материали 

21/29.06.2020 Адвижън Груп 

ЕООД 

Оферта за рекламни материали 
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22/29.06.2020 ДФЗ Решение № 19/19/4/0/00079/3/06/03/01 

23/29.06.2020 ДФЗ Решение № 19/19/4/0/00079/1/03/03/01 

24/03.07.2020 НЧ Светлина 1941 

с. Преславци 

Молба за членство 

25/10.07.2020 ДФЗ Одобрена процедура за подбор на проектни 

предложения по м. 21 

26/10.07.2020 Община Сливо 

поле 

Промяна на СВОМР  

27/14.07.2020 Община Тутракан Промяна на СВОМР  

28/15.07.2020 Община Тутракан Промяна на СВОМР  

29/15.07.2020 Мин. на 

икономиката 

Съгл. Писмо за нов прием по ОПИК 

30/30.07.2020 МЗХГ ИУСН 2020 - Комуникация по 19.3 

31/08.08.2020 Община Сливо 

поле 

Промяна на стратегия мярка 7.2 

      

33/11.08.2020 МЗХГ Промяна стратегия мярка 7.2 

34/12.08.2020 ДФЗ Писмо от ДФЗ по КППП 7.5 

35/13.08.2020 МОСВ Решение на УС на ОПОС  

36/17.08.2020 Община Тутракан Писмо по 7.2 

37/26.08.2020 ДФЗ Разяснения по м. 7.5 

38/31.08.2020 Водомоторен спорт 

- Ряхово 

Писмо разяснения по м. 7.5 

38/03.09.2020 ДФЗ Разяснения по м. 21 

39/08.09.2020 Община Тутракан Искане за удължаване на срока по м. 7.2 

40/08.09.2020 Община Сливо 

поле 

Искане за удължаване на срока по м. 7.2 

41/09.09.2020 НЧ Хр. Ботев 1928 

Сливо поле 

Представени обяснения по м. 21 

42/14.09.2020 ДФЗ Уведомително писмо нередности 

43/14.09.2020 МЗХГ Отказ за отваряне на м. 7.6 

44/14.09.2020 Църковно 

настоятелство Русе 

Нац. мярка 7.6 

45/14.09.2020 Църковно 

настоятелство Русе 

Нац. мярка 7.6 

46/14.09.2020 Църковно 

настоятелство Русе 

Нац. мярка 7.6 

47/18.09.2020 ОПОС Съгласуване на индикативен график 2020 
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48/24.09.2020 Общинска служба 

Земеделие 

Тутракан 

Отговор на писмо № 132/09.09.2020 

49/24.09.2020 ДФЗ Доклад от проверка на място 

50/28.09.2020 Мин. на 

икономиката 

Съгласуване на индикативен график 2020 

51/29.09.2020 Мин. на финансите Съгласуване на мярка ОПОС 

52/01.10.2020 Общинска служба 

Земеделие Сливо 

поле 

Отговор на писмо № 133/09.09.2020 

53/02.10.2020 ОПОС Съгласуване на проект на насоки по ОПОС, 

Процедура 029 

54/08.10.2020 МЗХГ Покана за подписване на административен 

договор по 19.3 

55/16.10.2020 ДФЗ Уведомително писмо нередности 

56/22.10.2020 АА ФАРМА ЕООД писмо-обяснение по 4.2 първи прием  към 

ДФЗ 

57/26.10.2020 МЗХГ Бюджет 2021г. - обяснения 

58/29.10.2020 ДФЗ Одобрена процедура м. 7.5 

59/05.11.2020 Община Тутракан Писмо за отегляне на ПП-006,007,009  и 010 

по Мярка 7.2 

60/13.11.2020 ОПОС Определяне на лица за участие в оценителна 

комисия по м. 109 

61/18.11.2020 МЗХГ Покана за подписване на допълнително 

споразумение за изпълнение на СВОМР 

62/01.12.2020 МФ Съгтласуване Насоки ОПИК 1 

63/07.12.2020 Стедием М ЕООД Оттегляне на проект по м. 6.4 

64/10.12.2020 Мин. на 

икономиката 

Съгласуване ОПИК 

65/14.12.2020 Мин. на 

икономиката 

Одобрено искане за изменение на 

админстративен договяор 

 

 

Местната инициативна група поддържа детайлни регистри за входяща и изходяща 

кореспонденция.   

 

Извършени промени в бюджетите по подмярка 19.4 
 

В разглеждания период от 19 месеца от 1.06.2019 г. до 31.12.2020 г. не са правени 

промени в бюджетите по подмярка 19.4. Този факт е сигурен показател за правилното 
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планиране на бюджета. Местната инициативна група е успяла да прецизира планирането 

на бюджета така, че да не се налагат променти през този период. Въпреки затрудненията 

и проблемните условия във връзка с пандемията през 2020, при която има допълнителни 

стриктни изисквания за провежданите на някои дейности, МИГ успешно провежда 

предвидените дейности и изпълнява планирания бюджет. Опитът и професионализмът 

на членовете на екипа подпомагат прецизното планиране и коректно имплементиране на 

бюджета, както и успешното изпълнение на включените в плана дейности.  

 

Изпълнение на бюджетите по подмярка 19.4 
 

МИГ “Тутракан – Сливо поле“ е изпълнила всички дейности, заложени в бюджета 

за 2019 г. , освен две. Голяма част от дейностите са извършени на по-ниска стойност. От 

заложените средства в размер 313 795.53 лв., МИГ е изразходвала 196 952.52 лв., или 

62,76 %. За 2019 г. средставата са възстановени в размер на 194 320.81 или 98.66 % от 

ДФЗ, което е висок процент и ни подсказва много добро финансово управление. 

За 2019 г. МИГ “Тутракан – Сливо поле“ е изпълнила всички дейности, заложени в 

бюджета за годината, освен две – закупуване на лек автомобил и писмени преводи на 

материали. Повечето изпълнени дейности са извършени в своята цялост като брой и 

количество, като голяма част от разходите са извършени на по-ниска стойност. Не са 

извършени всички разходи, 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 част от приемите за проектни 

предложения са с крайна дата през 2019 г. Разходите за обучение на КВО и УО на МИГ, 

разходите за срещи с други местни инициативни групи, разходите за командировки на 

екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ съгласно Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина, разходите за застраховане на 

закупени дълготрайни материални активи, банкови такси за управление, такси за 

издаване на изискуеми документи, разходи за създаване и реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии, отпечатване на информационни материали са изпълнени 

на по-ниска стойност. Разходи за закупуване на един лек автомобил, както 

съпътстващите го разходи за техническо обслужване и консумативи и разходите за 

преводи не са извършени. 

 

За 2020 г. местната инициативна група е изпълнила всички дейности, заложени в 

бюджета за 2019 г., освен две. Голяма част от дейностите са извършени на по-ниска 

стойност. От заложените средства в размер 380 798.43 лв., МИГ е изразходвала 

181 820.28 лв., или 47.74 %. МИГ е изразходвала почти 50 % от одобрения й бюджет, 

което е сравнително добър процент предвид обявеното извънредно положение през 

почти цялата година.  

За 2020 г. МИГ “Тутракан – Сливо поле“ не е изпълнила всички дейности, заложени 

в бюджета за годината, което съвсем предвидимо и очаквано в резултат на обявената 

пандемия от Ковид-19. Не са изпълнени дейностите за закупуване на автомобил, 
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съпътстващото го техническо обслужване, разходите за писмени преводи, разходи за 

изработване на рекламните материали свързани с популяризаране на дейността на МИГ 

- брошура ПРСР-СВОМР, брошура ОПИК- СВОМР, брошура етноси и уязвими групи, 

брошура ОПОС, разходи свързани с провеждане на празник на МИГ „Тутракан - Сливо 

поле“ - тематичен форум и публично събитие на открито за анимиране на територията и 

популяризиране на Стратегията за ВОМР и МИГ, както и срещи на колективния 

върховен орган и управителния съвет с други местни инициативни групи. 

Останалите дейности са извършени в своята цялост като брой и количество, като 

голяма част от разходите са извършени на по-ниска стойност. Не са извършени всички 

разходи, 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 част от приемите за проектни предложения 

са с крайна дата през 2021 г. Разходите за командировки на екипа и членовете на 

колективния върховен орган на МИГ, съгласно Наредбата за служебните командировки 

и специализации в чужбина, разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и 

на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската 

ЛИДЕР асоциация и други асоциации на МИГ, разходите за застраховане на закупени 

дълготрайни материални активи, банкови такси за управление, такси за издаване на 

изискуеми документи, разходи за създаване и реализиране на публикации в печатни и 

електронни медии, разходите свързани с организиране на обучения, работни и 

информационни срещи и планирана конференция са извършени с по-ниска стойност. 

 

 

Трудности и предизвикателства при изпълнението на подмярка 

19.4 на стратегията за ВОМР 
При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 за периода от 1.06.2019г. до 

31.12.2020 г. МИГ адресира като трудност забавянето на възстановяването на извършени 

от МИГ разходи, както и обявената пандемия и усложнената епидемиологична 

обстановка на територията и страната. Обявената пандемия и усложнената 

епидемиологична обстановка на територията и страната са затруднили, забавили и силно 

повлияли изпълнението на всички дейности предвидени за 2020 г. Забавянето при 

възстановяване на разходите е оказало влияние върху финансовата стабилност на МИГ, 

което е от ключово значение за изпълнение на планираните дейности, независимо от 

обстановката и ситуацията. 

Забавените плащания по възстановяване на разходите затрудняват изпълнението на 

планираните дейности на МИГ. Това е едно предизвикателство, с което екипът на МИГ 

е трябвало да се справи при изпълнението на стратегията. Опитът и професионализмът 

на екипът води до успешно извършването на дейностите, но забавянето при плащанията 

оказва своето влияние. Местната инициативна група полага усилия за планиране и 

извършване на необходимите плащания в срок и за провеждане на дейностите, въпреки 

забавянето на възстановяването на разходите.  
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Изводи и препоръки 
Изводите, които могат да бъдат направени на база данните през периода 1.06.2019г. 

– 31.12.2020г. са, че МИГ “Тутракан – Сливо поле“ успешно е извършила дейностите от 

изпълнението на стратегията за ВОМР. Осигурени са договори с изпълнители на 

дейности, които са основни за изпълнението на стратегията, проведени са обучения, 

консултации, работни срещи, както и публикации и информационни срещи за 

информиране на местната общност относно активността по изпълнение на стратегията 

за ВОМР. За 2019г. МИГ е използвала 62,76 % от заявения бюджет, а за 2020 г. е 

използвала 47.74 %, което говори за извършеното добро планиране на необходимите 

средства за разглеждания период 1.06.2019 – 31.12.2020 и успешното прилага 

стратегията за ВОМР. МИГ е извършила всички планирани дейности, с изключение на– 

закупуване на автомобил и писмени преводи (за 2019 и 2020 г.), както и разходи за 

изработване на рекламните материали свързани с популяризаране на дейността на МИГ 

разходи свързани с провеждане на празник на МИГ „Тутракан - Сливо поле“ - тематичен 

форум и публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране 

на Стратегията за ВОМР и МИГ, както и срещи на колективния върховен орган и 

управителния съвет с други местни инициативни групи (за 2020 г.). Всички останали 

дейности са изпълнени като брой и количество, но на по-ниска стойност. Причина за 

заложените по-високи прогнозни средства в бюджетите, може да е инфлационния 

процент, т.к. бюджета се планира през месец септември на предходната година, а 

разходите реално се извършват след юни месец на текущата година. Въпреки 

усложнената епидемиологична обстановка в страната и затрудняващите дейността 

условия в резултат на пандемията Ковид -19 през 2020 г., МИГ се е справила успешно с 

изпълнението на дейностите и оползотворяването на по-голямата част от предвидения 

бюджет. За 2019 г. възстановената сума е в размер на 98.66 % от поисканата за 

възстановяване сума. Това е знак за точното и прецизно упраление на екипа на МИГ. 

През периода 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, както и необходимите действия за 

обучение и информиране на местната общност. МИГ успешно е организирала оценката 

на проектите, които са получени по откритите приеми. 

В сравнение с предходния период на мониторинг на СВОМР 25.07.2018 г. до 

01.06.2019 г. МИГ „Тутракан - Сливо поле“ е изпълнила успешно необходимите 

дейности по мярка 19.4. 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 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 
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необходимите действия за обучение и информиране на местната общност, като най-

важното – организирала е оценката на получените по откритите приеми проекти. 

Може да се направи заключение, че към момента на изготвяне на настоящата 

оценка МИГ успешно изпълнява дейностите по подмярка 19.4 като огромен принос за 

това е опитът и професионализма на екипа на МИГ, членовете на УС и подкрепата, която 

групата получава от местната общност. Въпреки затруднените условия през повечето 

месеци на 2020г, поради епидемиологичната обстановка и строгите изисквания за 

изпълнение на част от активностите, МИГ успешно изпълнява планираните дейностите 

по подмярка 19.4. Прецизното планиране и професионалното изпълнение на дейностите 

допринася за крайния успех през конкретния период.  
 

6. Заключение  
На базата на събраните данни и представена информация в настоящия доклад може 

да се заключи, че МИГ „Тутракан – Сливо поле“ успешно е извършила приеми на 

проектни предложения по 8 от общо 9 мерки от СВОМР в изпълнение на подмярка 19.2. 

По мерките са получени общо 56 проекта и са одобрени 26 проектни предложения. 

Отхвърлените проекти са 6 на брой, като оттеглените са също 14 на брой. Останалите са 

в процес на оценка.  

Общата стойност на проектните предложения, които са одобрени от МИГ са на 

стойност 2 547 573.80 лв., което е 48.86 % от общия бюджет на стратегията. Трябва да 

отчетем факта, че всички получени проекти по мярка 6.4 и мярка 7.2 са в процес на 

оценка, а те са 10 на брой, като оценката им ще приключи през януари 2021 г. 

Според събраната информация, можем да направим заключение, че местната 

инициативна група е завършила значителен брой дейности и успешно е разрешила 

възникналите въпроси и предизвикателства в хода на работа по изпълнение на 

стратегията на ВОМР за 2019 и 2020 г. 

Предстои да се получи информация от ДФЗ 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. 

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“. Забавянето при разглеждане на оценителни процедури 

и проектни предложения от своя страна има редица негативни последствия, както беше 

отбелязано по-рано – забавяне на сключване на административни договори, отказване на 

потенциални бенефициенти за сключване на договори или подаване на предложения, 

които не са били одобрени поради несъответствие на критериите или недостиг на 

финансов ресурс, забавяне в откриване на приеми със свободен финансов ресурс. Всичко 

изброено също така демотивира потенциални бенефициенти, особено тези, чийто 

интерес е насочен към частните мерки.  

През целия период, независимо от усложнената епидемиологична обстановка през 

месеците на 2020, местната инициативна група успешно организира изпълнението на 
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всички дейности по изпълнението на мярка 19.2. С висок професионализъм, екипът също 

провежда и процедурите по приемане на проектни предложения и тяхното оценяване. С 

тези си действия, МИГ успява да спази сроковете за дейностите и да не допусне забавяне 

от своя страна, въпреки условията на пандемия. Да не забравяме и факта, че наличието 

на подадени проектни предложения зависи от трети страни, на които е нужно отделено 

време, консултации и обучения. Това от своя страна е висока оценка за професионализма 

на екипа на местната инициативна група.  

Въпреки усложнените условия на работа през по-голямата част от 2020 г. и 

епидемиологичната обстановка, МИГ „Тутракан – Сливо поле“ постига много високо 

ниво на изпълнение на СВОМР.  

Броят на подадените проекти и броя на одобрените такива към момента на 

приключване на оценката дават основание за оптимистично очакване по отношение на 

изпълнението на стратегията за ВОМР и заложените резултати. 

 Активизирането на местното население и предприемаческата инициатива, 

потвърдено от броя на представените проекти и броя на одобрените такива към момента 

на приключване на доклада, представляват основно постижение в областта на добавена 

стойност от прилагането на СВОМР чрез подхода ВОМР на този етап, като до края на 

стратегията със сигурност този ефект ще нараства. 

Това, до голяма степен, се дължи и на опита и професионализма на екипа и местната 

група като цяло, както и подкрепата на местната общност. 

МИГ „Тутракан – Сливо поле“ популяризира на СВОМР с висок професионализъм, 

прецизност, умение за планиране, гъвкавост и активност. Изпълнението на подмярка 19.4 

осигуряваща средствата за управление показва високия капацитет, постигнат от местната 

инициативна група. Всички нормативни изисквания са спазени. Налична е интензивна 

кореспонденция с УО на програмата за развитие на селските райони, УО на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“, Държавен фонд „Земеделие“ и 

потенциални бенефициенти. 

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 предизвикателства.  

 Основната препоръка към МИГ е да продължи да изпълнява с висок 

професионализъм и качество задълженията си при прилагането на стратегията за ВОМР 

на високо професионално ниво, както и досега.  

 


