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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

 

Период на отчитане 
 

01.01.2021 г.-31.12.2021 г. 

Пореден номер на доклада 4 

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР РД 50-58/25.07.2018г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ Гр. Тутракан, ул. “Трансмариска“ № 31 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 
Д-р Димитър Стефанов 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

0878 216 111 

0878 186 111 

www.mig.tutrakan-slivopole 

mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към 

доклада се представят включително и във формат .xls 

 

 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

Настоящият доклад съдържа – 46 страници. 

 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

БФП Безвъзмездна финансова помощ  

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

РА Разплащателна агенция 

ИСУН 2020  

 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България  

Наредба № 22 Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 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. 

ВОМР Водено от общностите местно развитие  

СМР Стратегия за местно развитие  

МИГ Местна инициативна група  

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

УО Управляващ орган 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

ДДС Данък добавена стойност 

 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

През периода 01.01.2021 – 31.12.2021  МИГ „Тутракан – Сливо поле“ е провел приеми по 8 от 
общо 9 мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие, което оказва 
пряко влияние върху групите заинтересовани лица на територията на МИГ: 

 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

-  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

-  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти"; 

- Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 
дейности“; 

-  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"; 

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 

-  Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 
на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ 
Тутракан – Сливо поле“; 
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- Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. 

 Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 

- Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“. 

 

Изпълнението на Стратегията за ВОМР за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г. е оказало пряко 
въздействие върху три заинтересовани групи, чрез предоставяне на възможности за 
кандидатстване на: представители на стопански сектор (земеделски производители, 
микропредприятия, малки и средни предприятия), представители на нестопански сектор 
(читалища, СНЦ и НПО) и представители на публичен сектор (местната власт - общини Тутракан 
и Сливо поле). 

 

 Дадени са 40 броя индивидуални консултации на заинтересовани лица. Основните 
въпроси са свързани с Индикативна годишна работна програма за приемите по съответните 
мерки от стратегията за ВОМР, възможностите за кандидатстване с проекти, критериите за 
оценка на проекти и др. 

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива; 

Територията на МИГ се характеризира със следните уязвимите групи: 

 1.Безработни лица /като специално внимание се отделя на продължително безработни и 
безработни на възраст над 55 години/; 

 2.Възрастни хора, с особен акцент на самотно живеещите. Тези групи са обект на действия за 
социално приобщаване, за което стратегията за ВОМР може да допринесе, чрез специфично 
насочени дейности.  

Фокусирането върху безработицата е предизвикателство, тъй като въпреки намаляването на 
равнището на безработица, тревога будят някои от характеристиките на техния профил: 56,7% от 
регистрираните безработни лица са без специалност и квалификация, 31,2% от регистрираните 
безработни са с продължителност на регистрацията над 1 година, 36% са на възраст над 55 
години. 

За да се създадат благоприятни условия за откриване на допълнителни работни места по 
финансираните проекти и да улесни завръщането на работа или самонаемането. През 2021 година 
са отворени за прием мерките: 6.4 и 4.1 и 4.2 в критериите на които се дава по-голяма тежест за 
разкрити  работни места за безработни лице над 55 г. или продължително безработни лица. Към 
мерки 4.2 и  6.4 се включва и критерий подкрепящ проекти на безработни лица, а допълнително 
се повишава интензитета на помощта  за кандидати продължително безработни лица. 

По мярка 4.1 с критерии за проекти създаващи допълнителни работни места в 
стопанството /по 5 т. на работно място, но не повече от 15т./. 

Чрез пригоден за достъп на всички граждани офис МИГ е максимално достъпен. 

За превенция на дискриминацията при реализацията на стратегията се работи целенасочено за 
подкрепа на представители на уязвими и малцинствени групи.  

 



4 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

 

Стратегическите цели на СВОМР са свързани с  интегрирано и устойчиво развитие 
на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ на основата конкурентноспособна 
икономика, привлекателна жизнена среда, валоризирано и съхранено природно и културно-
историческо наследство. 

 

Стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле е структурирана в 3 приоритета и 5 
специфични цели. За изпълнение на специфичните цели са предвидени мерки, финансирани от 
ПРСР, ОПОС и ОПИК. 

Потребности Стратегически цели Мерки/комбин
ация 

Подкрепа на трудоемките земеделски производства 
/плодове, зеленчукопроизводство, производство на 
етерично – маслени и лечебни култури, 
животновъдство/. Приоритетно подпомагане на 
малки стопанства и съдействие за диверсификация 
на земеделското производство, за закупуване на нова 
техника, въвеждане на нови технологии.  

Подкрепа на млади хора, посредством възможности 
за развитие на собствен бизнес в сферата на 
земеделието. 

Нужда от инвестиции за преработка на земеделска 
продукция /плодове, зеленчуци, пчелни продукти/ с 
цел добавяне на стойност към земеделското 
производство. 

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

 

М 4.1 

 

 

 

 

 

М 4.2 

Разширяване на разнообразието на произвежданите 
и предлагани неземеделските продукти и услуги. 

Нужда от допълващи се действия от страна на 
бизнеса, неправителствения сектор, местната 
администрация за развитие на туризъм на 
територията. 

Повишаване на  устойчивостта на МСП, като 
основен източник на заетост. 

Подкрепата за младите хора, посредством 
възможности за трудова реализация в това число 
развитие на собствен бизнес 

СЦ 2. Разнообразяване 
на икономическите 
дейности и създаване 
на устойчиви МСП на 
територията на МИГ 
Тутракан-Сливо поле. 

 

М 6.4 

(М 7.5) 

(М 7.2) 

(М 21)  

М ОПИК 1 
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В сферата на социалните услуги се наблюдават 
дефицит на социален патронаж, грижа за възрастни 
и самотно живеещи възрастни хора в населени места 
отдалечени от общинските центрове.  

Подобряване облика на населените места и 
изграждане инфраструктура за култура, спорт и 
отдих, туризъм и създаване условия за задържане на 
младите хора на територията. 

СЦ 3.   Подобряване на 
местни основни услуги 
за  населението, 
включително свързани 
със свободното време, 
спорт и култура и 
свързаната с тях 
инфраструктура 

М 7.2 

М 7.5 

Защита на природата и биоразнообразието СЦ 4.Подобряване е 
поддържане на 
природозащитното 
състояние на видове от 
мрежа Натура 2000. 

 

М 109 ОПОС 

Необходимост 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 

СЦ 5. Валоризиране и 
съхраняване на 
природното и 
културно-историческо 
наследство на 
територията 

М 21 

М 7.6 

(М 7.5) 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.  Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие  и добавяне на 
стойност към местните селскостопански продукти 

През посочения период, „МИГ Тутракан – Сливо поле“ е стартирал прием по 2 мерки, свързани с 
постигане на СЦ 1. 

-  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

Бяха подписани два административни договори с одобрените бенефициенти. 

-  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти"; 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на 
устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле. 

През периода има прием по 5 мерки, свързани с постигане на СЦ 2. 

- Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 
дейности“; 

-  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"; 

Бяха подписани три административни договори с одобрените бенефициенти. 

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, подписан е един административен 
договор. 
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- Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. 

Подписани са четири административни договори с одобрените бенефициенти. С 
изпълнението им ще се задоволят нуждите от допълващи се действия от страна на 
неправителствения сектор за развитие на туризъм на територията. 

- Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ 

Повишаване на  устойчивостта на МСП, като основен източник на заетост. 

Ще бъде изпълнена СЦ 2. Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на 
устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3.   Подобряване на местни основни услуги за  населението, 
включително свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях 
инфраструктура 

През периода е има прием по 2 мярка, свързана с постигане на СЦ 3. 

-  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"; 

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, подписан е един административен 
договор. 

Бяха подписани четири административни договори с одобрените бенефициенти по 
оперативна Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез ВОМР по горе описаните 
две мерки. С изпълнението им ще се задоволят нуждите от подобряване облика на населените 
места и изграждане инфраструктура за спорт и отдих, туризъм и създаване условия за задържане 
на младите хора на територията. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. Подобряване е поддържане на природозащитното състояние 
на видове от мрежа Натура 2000. 

През отчетния период, МИГ не е провела прием по мярка, свързана с постигане на СЦ 4, т.к. 
по същата е вече се изпълнява проектно предложение. 

Чрез изпълнението му ще се защити природата и биоразнообразието на територията на МИГ, 
което ще доведе до изпълнението на СЦ 4. Подобряване и поддържане на природозащитното 
състояние на видове от мрежа Натура 2000. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5. Валоризиране и съхраняване на природното и културно-
историческо наследство на територията. 

През отчетния период, МИГ е провел прием по 2 мерки, свързана с постигане на СЦ 5 

- Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. Подписани са четири административни договори 
с одобрените бенефициенти. С изпълнението им ще се съхранява и развива териториалната 
идентичност, на основата на културно-историческо и природно наследство на територията. 
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- Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на СНЦ 
„МИГ Тутракан – Сливо поле“, подписан е един административен договор. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

Дейности, свързани с управление на СВОМР 

За прилагане на одобрената Стратегия за ВОМР, МИГ организира нейното изпълнение при 
спазване на нормативните изисквания и договорните си задължения към финансиращите 
институции. В тази връзка МИГ е разработил, а УС и ОС са съгласували/приели/ одобрили 
следните документи: 

 Годишен план за дейността на МИГ за 2021г.; 

 Годишен финансов план на МИГ за 2021г.; 

 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 
Вземане на Решение от УС на МИГ  за утвърждаване на насоки за кандидатстване по:  
 

-  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

-  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти"; 

- Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 
дейности“; 

-  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"; 

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 

-  Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на СНЦ 
„МИГ Тутракан – Сливо поле“; 

- Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. 

 
Вземане на Решение от УС на МИГ  за утвърждаване на членове в КППП по следните мерки: 

-  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

-  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти"; 

- Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 
дейности“; 

-  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"; 
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- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 

-  Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на СНЦ 
„МИГ Тутракан – Сливо поле“; 

- Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. 

 

Съгласувани за прием мерки с УО:  

- Втори и трети прием по Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, 
Процедура №BG06RDNP001-19.306 – съгласувани с МЗХГ. 
-  Първи прием по Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 
продукти", Процедура №BG06RDNP001-19.527– съгласуван с МЗХГ. 
Удължаване на срока по Първи прием по Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на 
селскостопански продукти", Процедура №BG06RDNP001-19.527 до 06.12.2021г.. 
- Първи и втори прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, Процедура 
№BG06RDNP001-19.484 – съгласувани с МЗХГ. 
- Първи прием по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и 
природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, Процедура 
№BG06RDNP001-19.494 – съгласуван с МЗХГ. 
- Трети прием по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 
неселскостопански дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.140 – съгласуван с МЗХГ. 
- Втори прием по 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“, Процедура №BG06RDNP001-
19.251 – съгласуван с МЗХГ. 
-    Удължаване на срока по Втори прием по 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“, 
Процедура №BG06RDNP001-19.251 до 20.09.2021 г. – съгласуван с МЗХГ. 
 

Одобрение от УС на МИГ на Оценителни доклади от КППП:  

-  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, оценителни сесии 
№BG06RDNP001-19.306-S2 и № BG06RDNP001-19.306-S3. 

- Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 
дейности“, оценителна сесия № BG06RDNP001-19.140-S3. 

-  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", оценителна сесия №BG06RDNP001-19.251-
S2. 

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, оценителни сесии 
№BG06RDNP001-19.484-S1 и BG06RDNP001-19.484-S2. 
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-  Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 
на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ 
Тутракан – Сливо поле“, оценителна сесия № BG06RDNP001-19.252-S1. 

- Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, оценителна сесия № BG06RDNP001-19.494-S1. 

- Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, оценителна сесия №BG16RFOP002-2.074-S1. 

 
 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Вземане на Решение от УС на МИГ  за утвърждаване на индикативната годишна работна 
програма: 

-  Индикативен график за 2021 с Решение №2 от 15.01.2021 г. 

- Актуализиране на ИГРП за 2021 с Решение №5 от 04.02.2021 г. 

- Актуализиране на ИГРП за 2021 с Решение №4.1 от 19.01.2021 г. 

- Индикативна годишна работна програма за 2022 г. с  Решение №2 от 23.08.2021 г. 

- Актуализиране на ИГРП за 2022 с Решение№2 от 29.09.2021 г. 

- Актуализиране на ИГРП за 2022 с Решение №2 от 25.11.2021 г. 

 

Депозирано в УО на ПРСР Искане в за промяна на Споразумение на изпълнение на 
СВОМР. 

С писмо изх. № Изх. 70/26.05.2021г. е внесено заявление за промяна на Стратегия за ВОМР на 
основание чл. 39, т. 6 от Наредба 22/25.08.2017г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020г. 
Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони уведоми МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, че правителството на Република България е одобрило единадесето изменение на 
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. С изменението се осигурява 
допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно 
развитие.  
Средствата са за Преходния период 2021 – 2022 г. и се насочат към изпълняващите се стратегии 
за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи. С 
промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за увеличаване на бюджета на 
стратегията за ВОМР на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ с над 914 хил. лв. публични средства, 
като от тях над 114 000 лева са предназначени за текущи разходи за управление на МИГ и над 
799 000 лева са предназначени за финансиране на проекти към СВОМР. 
В тази връзка МИГ е подала заявление за промяна в стратегията за ВОМР на МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, изразяваща се в увеличение на общия бюджет на СВОМР по подмярка 19.2 и 
подмярка 19.4 на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ с общо 913 хил. лв. и изпълнение до юни 2025 
година, както следва: 
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Увеличението на финансовия ресурс  по подмярка 19.2, финансирана от ЕЗФРСР е 
насочено към мерки 7.2 и 7.5 и ще допринесе в по-голяма степен за постигане на основната 
Стратегическа цел на Стратегията: Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ 
„Тутракан – Сливо поле“ на основата конкурентноспособна икономика, привлекателна жизнена 
среда, валоризирано и съхранено природно и културно-историческо наследство. 

1.1. Увеличава се финансовия ресурс по 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“ с 600 000,00 лв. 

1.2. Увеличава се финансовия ресурс по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура“ с 199 000,00 лв. 

На 12.11.2021г. е подписано допълнително споразумение за промяна на Споразумение за 
изпълнение на стратегията за ВОМР. 

 
Създадени потребителски профили на екипа на МИГ в ИСУН във връзка с предстоящи 
приеми на МИГ.   
 
Неприложимо. 
 
 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

- Извършени информационни дейности за отчетния период: 
 

1. Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по  
подготовката, изпълнение и отчитане на проекти по Стратегия за ВОМР. 
 
Извършените информационни дейности са част от задължителните дейности при 

обявяване на прием. Сключен е договор № 95/12.05.2021г. с изпълнител «Дика Консулт» ООД, 
които подготвиха и реализира дванадесет информационни събития на територията на общините 
Тутракан и Сливо поле: 

1.1. Еднодневни информационни срещи, свързано с писане, изпълнение и отчитане на 
проекти по ПРСР и ОПИК за местни лидери за десет участници - 10 броя: 

 - в с. Ряхово и с. Кошарна, община Сливо поле на 29 и 30.06.2021 г. и в с. Варненци и с. Цар 
Самуил, община Тутракан на 29 и 30.06.2021г. - 4 бр. 

- в с. Ряхово и с. Цар Самуил на 21.07.2021 г. – 2бр. 

- в с. Варненци и гр. Сливо поле на 22.07.2021г. – 2бр. 

- в с. Белица и с. Голямо Враново на 23.07.2021г. – 2бр. 

1.2. Еднодневни информационни срещи, свързано с писане, изпълнение и отчитане на 
проекти по ПРСР и ОПИК за местни лидери за двадесет участници - 2 броя: 

- на 12.06.2021 г. в гр. Сливо поле в гр. Тутракан - 2 бр. 
 

 



11 

 

2. Проведени са следните обучения: 

За реализирането на дейността си МИГ е сключила Договор за услуга: „Организиране и 
провеждане на  обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 
прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и „Организиране и 
провеждане на  обучения за местни лидери и уязвими групи във връзка с прилагане на Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие“ с „Дегри Консултинг” ЕООД №93 от 12.05.2021г.  

През отчетния период са организирани следните обучения на територията на сдружението: 

2.1. Еднодневни обучения (за най-малко десет участници),КВО и УС писане, отчитане и 
мониторинг на проекти ПРСР – 2 броя: 

-    Еднодневни обучения, КВО и УС за писане на проекти по ПРСР 2014-2020 г. на 26 и 
27.05.2021 г. в гр. Сливо поле и в гр. Тутракан. 

2.2. Еднодневни обучения за местни лидери, свързано с подготовка, изпълнение и 
отчитане на проекти по ПРСР и ОПИК - 16 броя: 

- Еднодневни обучения за местни лидери  за писане на проекти по ПРСР и ОПИК на 02 и 
03.07.2021 г. в гр. Сливо поле и на 04 и 05.07.2021 г в гр. Тутракан. 

- Еднодневни обучения за местни лидери за изпълнение на проекти по ПРСР и ОПИК в гр. 
Сливо поле на 30 и 31.07.2021г. и в гр. Тутракан на 01 и 02.08.2021 г.   

- Еднодневни обучения за местни лидери за изпълнение на проекти по ПРСР и ОПИК в гр. 
Сливо поле на 02 и 03.09.2021г. и в гр. Тутракан на 04 и 05.09.2021 г.   

- Еднодневни обучения за местни лидери за мониторинг на проекти по ПРСР и ОПИК в гр. 
Сливо поле на 08 и 09.10.2021г. и в гр. Тутракан на 10 и 11.10.2021 г.   

2.3. Обучения за екипа на МИГ и членовете на колективния върховен орган за прилагане 
на Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и по ЗЗЛДКИС – 2 броя: 

- Еднодневно обучение за екипа на МИГ и членовете на колективния върховен орган за 
прилагане на ЗЗЛДКИС на 03.08.2021 г. в гр. Тутракан. 

- Еднодневно обучение за екипа на МИГ и членовете на колективния върховен орган за 
прилагане на Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на 02.12.2021 г. в 
гр. Тутракан. 

 

Осигуреност и резултати на проведените обучения: 

Осигурени са зали за провеждане на обученията в общините  Тутракан и в Сливо поле. 
Осигурени са за всеки участник в обучението консумативи и хартия/химикал, лист, материали/, 
програма на мероприятието и обучителни материали. 

 Програма на хартия; 
 Презентации по обявената програма на хартия; 
 Картонена папка с листи за водене на записки, предоставена от МИГ; 
 Химикалки, предоставена от МИГ; 
 Информационна книжка с информация за мерките финансирани от СВОМР, предоставена от 

МИГ ; 
 Информационни материали свързани с популяризиране на дейността на МИГ -брошура 

ПРСР-СВОМР; 
 Информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ -брошура ОПИК- 

СВОМР; 
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 Информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ -брошура етноси и 
уязвими групи; 

 Информационни материали свързани с популяризиране дейността на МИГ- брошура ОПОС 
СВОМР; 

 
За обученията е осигурено следното оборудване: мултимедия, екран, лаптоп, флипчарт. 
За обученията е осигурен лектор. 
За документиране на обученията са осигурени Списъци на участниците, съдържащи трите имена, 
телефон, адрес и e-mail за контакти, име на организацията, която представляват и подпис на 
участника. 
За всеки участник в обучението е осигурен документ за успешно преминато обучение. 
Обучението е документирано със снимков материал. 
За всеки участник са осигурени на хартиен носител мултимедийни презентации по всяка една от 
разгледаните теми. 
По-голяма част от участниците в обучението заявяват, че са придобили нови знания, 
кандидатстване с проектни предложения. Голям процент от участниците са повишили уменията 
си по изпълнение на проекти. Няма участници, които смятат, че обучението няма принос за 
повишаване на бъдещите им възможности. 
Участници в обучението са придобили знания по разработване, отчитане и мониторинг на 
проект. 
Придоби ли са нови умения при оценка на нужди и потребности, мотивиране изпълнение и 
отчитане на проект. Голяма  част от участниците смятат, че обученията са били полезни и ще 
помогнат в бъдещето им  развитие.  
  

За реализирането на дейност, която има въздействие върху заинтересованите страни, „МИГ 
Тутракан – Сливо поле“ е сключила договор за услуга с „Ивви Сълюшън“ ЕООД с № 
111/20.08.2021 г. за реализиране на следните анализи: 

- Анализ:  Развитие на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ: 
Възможности, насоки и добри европейски практики. 

- Анализ: Измерване на ефекта от работата на МИГ със заинтересованите страни и местната 
общност за периода 2018-2021 г. Изготвяне на мнения и препоръки за поддържане на висока 
активност на територията на МИГ. Проучване на динамиката на икономическото развитие на 
територията на МИГ през периода на изпълнение на СВОМР и анализ на промените спрямо 
предходния тригодишен период чрез прилагане на икономическите мерки по ОПИК и ПРСР. 

В заключени прилагайки чрез МИГ своята Стратегия за ВОМР, местните общности от 
района на действие на МИГ са изправени пред предизвикателството да балансират 
икономическото развитие с екологичните и социалните потребности и да обмислят и успешно 
реализират дългосрочния потенциал на територията. 

Интервенциите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие в подкрепа на 
бизнеса, услугите, подновяване на инфраструктурата и опазването на околната среда се приемат 
от местната общност като средство за оживяване на територията.  

Сумата от тези интервенции създава по-добра жизнена среда, противопоставяща се на по-
големите социални и икономически възможности другаде извън територията на МИГ. Това 
противодейства на отрицателните миграционни потоци, особено на младите хора от територията. 
Това налага МИГ да продължи да подкрепя дейности, насочени към конкретни места, услуги и 
сфери на бизнес, които отговарят на нуждите на различни групи. 

Проектите на бизнеса, подкрепяни чрез Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие способстват за модернизация на производството в земеделския и неземеделския сектор, 
повишаването на качеството на местните продукти, което помага на предприемачите да се 
утвърдят на съществуващите и завоюват нови пазари. 
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Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 
повишаване на ресурсната ефективност. 

 

Във връзка със сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 
общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо 
поле“ са реализирани публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в 
телевизионни медии на покани за организиране на събития и други свързани с 
популяризиране на дейността на „МИГ Тутракан – Сливо поле“, както следва: 

 

в-к „Напредък”: 
Брой 1/08.01.2021 г. - 1 брой публикация, 
Брой 3/2.01.2021 г. - 1 брой публикация, 
Брой 15/21.04.2021 г. - 1 броя публикации, 
Брой 29/04.08.2021 г. - 1 брой публикация, 
 
в-к „Тутракански глас“ 
Брой 7/24.02.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 12/31.03.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 13/1-7.04.2021 г. - 2 брой публикация 
Брой 14-15/21-28.04.2021 г. - 2 брой публикация 
Брой 20/25.05.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 23/15-22.06.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 24/24-30.06.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 26/8 - 14.07.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 28/22 - 28.07.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 30-31/17-25.08.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 32/24 - 31.08.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 34/8-14.09.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 40/20-26.10.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 41/27-02.11.2021 г. - 1 брой публикация 
Брой 44/17-23.11.2021 г. - 2 брой публикация 
Брой 46/01-08.12.2021 г. - 1 брой публикация 
 
- Телевизия КИС – 13 

Излъчени материали: 
https://kiss13.net/news/slivo/kakvo-predstoi-za-mig-tutrakan-slivo-pole-prez-2021 
 
https://kiss13.net/news/bulgaria/zamestnik-ministarat-georgi-sabev-se-sreshtna-v-tutrakan-sas-
zemedeltsi 
 
https://kiss13.net/news/slivo/mestnata-initsiativna-grupa-tutrakan-slivo-pole-zapochna-podgotovka-za-
noviya-programen-period 
 
https://kiss13.net/news/slivo/v-slivo-pole-se-provede-porednoto-obuchenie-za-benefitsienti-po-
evropeiski-proekti 
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https://kiss13.net/news/slivo/narodno-chitalishte-hristo-botev-1928-v-slivo-pole-zapochva-proekt-za-
kulturno-istoricheskoto-nasledstvo 
https://www.kiss13.net/news/slivo/s-blizo-900-000-leva-uvelichavat-finansoviya-resurs-na-mig-
tutrakan-slivo-pole 
 
https://www.kiss13.net/news/slivo/mestnata-initsiativna-grupa-tutrakan-slivo-pole-zapochna-
podgotovka-za-noviya-programen-period 
https://dox.abv.bg/download?id=a0898b99ce 
https://dox.abv.bg/download?id=b4ec6a214a 
 
Поддръжка на интернет-страница: http://mig.tutrakan-slivopole.bg 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на 
територията на МИГ е разработеният информационен интернет портал.  
От него може да бъде получена информация за процеса на прилагане на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални процедури 
(отворени покани). Набиране на предложения (насоки за кандидатстване, формуляри за 
кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на бенефициенти). 
Приключили процедури; кандидатстване и договаряне,  изпълнение на договори по одобрени и 
финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие. /Указания за 
изпълнение на договори; документи, свързани с изпълнението на договорите/. Насоки за 
информация и публичност, контрол, сигнали за нередности); добри практики; документи; 
галерия; полезни връзки; 
Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и 
бързо обновяване на съдържанието. 
 
За поддръжка на интернет страницата е сключен договор с Ивайло Косулиев № 94/12.05.2021 г. 
МИГ за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет страницата си 
информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 / 25.08.2017г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. издадена от МЗХГ. 
За нуждите си МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-страница. МИГ 
актуализира и поддържа на интернет-страницата си следната изискуема информация: 
1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 
изменения; 
2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и колективния 
върховен орган; 
3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния 
управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или 
седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и 
групата от заинтересовани лица, които представлява; 
4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 
5. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 
6. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6; 
7. критерии за оценка на проектите; 
8. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за 
одобрение на проектите; 
9. всички правила за работа на МИГ – секция Документи МИГ; 
10. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ; 
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11. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред УО на 
ПРСР 2014 - 2020. 
12. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 
обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и 
стойност на поръчките и профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки. 
 

- Празник МИГ Тутракан – Сливо поле 
През отчетния период е реализиран празник на територията, включващ част от планираните 

дейности. Реализиран беше конкурс за рисунка в различни възрастови категории. Събитието 
беше водено от аниматор. На щандът на сдружението беше представена дейността ни и бяха 
раздадени брошури с цел популяризация. Празничното събитие завърши със светлинни ефекти. В 
рамките на празника беше проведена и среща със земеделските производители от региона със 
зам. Министъра на земеделието г-н Събев, който беше от гостите на територията. Срещата 
премина при огромен интерес, въпреки наложените противоепидемични мерки. Празникът е 
срещата със земеделските производители беше заснета и излъчена по телевизия КИС. 
 
 

- Изработване на рекламни материали за популяризиране, информиране и 
публичност  

За реализирането на дейността е сключен договор 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 за 2021 година с 
„Инфовизион“ ЕООД - Договор № 110/14.07.2021г., а именно: 

 
Разходи за отпечатване на информационен 
бюлетин за дейности на МИГ по прилагане 
ВОМР - 2 тиража х 500 броя 

Брой 1000 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - годишни работни 
календари - стенни 

Брой 200 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - работни тефтери 

Брой 150 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - химикали от ПВС 

Брой 250 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - тениски 

Брой 200 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - термоси /туристически/ 

Брой 50 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - запалки 

Брой 200 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - батерии за зареждане на 
телефони 

Брой 50 



16 

 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - комплект визитник, 
ключодържател и химикалка в кутия 

Брой 100 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ -химикали от метал 

Брой 200 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - термо чаши 

Брой 50 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - комплект молив и 
химикалка 

Брой 50 

Разходи за изработване на рекламните 
материали свързани с популяризаране на 
дейността на МИГ -брошура ПРСР-СВОМР - 
изпълнени проекти 

Брой 1000 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ -брошура ОПИК- СВОМР 

Брой 1000 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - инф. книжка 

Брой 200 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ- брошура ОПОС 

Брой 500 

Папки МИГ  Брой 500 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ-Хартиена торба  

Брой 100 

Разходи за изработване на рекламни 
материали,  свързани с популяризиране 
дейността на МИГ- чанти за лаптоп 

Брой 100 

Рекламни материали/дипляна Брой 500 

Отпечатване на книжка от празника с 
наградените творби и снимки от събитието 

Брой 600 

 

• Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 
финансова помощ до сключване на договор; 

 

- Процедура №BG06RDNP001-19.140 по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 
установяването и развитието на неселскостопански дейности”, по обявен трети прием. 

Срок на приема:  от 05.04.2021 - 07.06.2021 г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

• Повишаване конкурентоспособността на територията посредством инвестиции в 
неземеделски дейност;  
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• Създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;  

• Развитие на туризъм;  

Мярката отговаря на идентифицираните нужди от разширяване на разнообразието на 
произвежданите и предлагани неземеделските продукти и услуги и развитие на туризма на 
територията. Инвестиционната подкрепа ще стимулира създаване на заетост с приоритетна 
подкрепа на създадени работни места за безработни хора на възраст над 55 години и 
продължително безработни лица /идентифицирани като уязвима група/. Програмирана е да 
подкрепи и младите хора, посредством възможности за трудова реализация в това число развитие 
на собствен бизнес и като резултат тяхното задържане на територията, и повлияване на 
демографската картина. Насърчава трудовата реинтеграция на безработни лица посредством 
стимулиране започването на самостоятелна дейност. 

Обявен бюджет на трети приема: БФП в размер на 378 202,31 лева. 

Входирани бяха 2 броя проектни предложения. Одобрени са и двете проектни предложения, 
същите отговаряха на критериите за административно съответствие и допустимост и бяха 
допуснати до следващ етап техническа и финансова оценка. След приключване на техническа и 
финансова оценка и двата проекта са одобрени от КППП на МИГ за финансиране.  Документи по 
процедурата за оценка на КППП е публикуван в ИСУН. По процедурата УС на МИГ е одобрил 
работата на КППП и са изпратени до УО - ДФЗ за последваща проверка. 

По същата мярка в момента е отворен четвърти прием със срок от 29.11.2021 - 21.03.2022 г. до 
17.00 часа. Обявен бюджет на четвърти приема: БФП в размер на 358 965,83 лева. 

 

- Процедура №BG06RDNP001-19.494 по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране 
културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, 
извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“ по първи прием.  

Срок на приема :  от : 12.04.2021 - 05.07.2021г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

Повишаване информираността на населението за богатството на местното културно-
историческо и природно наследство; 

• Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване на културното 
наследство и природни дадености/ресурси. 

• Популяризиране на културно-историческото и природно наследство посредством 
организиране на различни събития в подкрепа на развитие на местен туризъм; 

Мярката адресира нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на 
основата на културно-историческо и природно наследство с оглед сплотяване на местната 
общност и развитие на туризъм. 

Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на територията 
на МИГ Тутракан-Сливо поле от Приоритет 1: Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, 
разнообразяване на икономическите дейности, посредством инициативи в подкрепа развитието на 
туризма. 

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 55 695,37 лева 

Входирани са 1 брой проектно предложение, като същото е одобрено. Документите за работата 
на КППП са публикувани в ИСУН 2020 с доклад за оценка на работата на КППП, същите са 
одобрени от УО - ДФЗ. На 05.01.2022 г. е подписан административен договор с бенефициента. 

По същата мярка в момента е отворен втори прием със срок от 15.11.2021 - 31.01.2022г. до 
17.00 часа. Обявен бюджет на втори приема: БФП в размер на – 37 215,53 лева. 
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- Процедура №BG06RDNP001-19.251 по 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” по втори 
прием. 

Срок на приема :  от 22.03.2021 - 20.09.2021г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

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 туризма.  Има принос за подобряване 
услугите за населението- образователни, 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“.  

Планираните инвестиции ще допринесат за постигане целите на Програмата за развитие на 
селските райони и приоритетите на Водено от общностите местно развитие за развитие на 
динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, развитие практики и модели за 
добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията.  

Основен очакван резултат: 

Население, което се ползва от подобрените услуги с разбивка по вид (деца;  младежи;  жени; 
уязвими групи) – 12000 души.  

Обявен бюджет на по втори приема: БФП в размер на 488 774,24 лева 

Входирани са 3 броя проектни предложения. Одобрени са и трите проектни предложения, 
същите отговаряха на критериите за административно съответствие и допустимост и бяха 
допуснати до следващ етап техническа и финансова оценка. След приключване на техническа и 
финансова оценка и трите проекта са одобрени от КППП на МИГ за финансиране.  Процедурата за 
оценка на КППП в ИСУН е одобрена от страна ДФЗ. По две от проектни предложения от УО – 
ДФЗ е извършена последваща проверка и предстои подписване на договори. 

- Процедура №BG06RDNP001-19.484 по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура”, първи прием: 

Срок на приема :  от 11.01.2021 - 15.03.2021 г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

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

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 230 000 лева 

Входирано е едно проектно предложение, същото е одобрено от КППП на МИГ. Към момента 
проектното предложение е одобрено и от УО - ДФЗ има подписан административен договор. 
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По обявен втори прием със срок от 28.06.2021 - 13.09.2021г., с бюджет: 70 066,09 лева, няма 
входирани проектни предложения. 

По същата мярка в момента е отворен трети прием със срок от 15.11.2021 - 31.01.2022г. до 17.00 
часа. Обявен бюджет на трети приема: БФП в размер на 70 066,09 лева. 

 

- Процедура №BG06RDNP001-19. 252 по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ 

Срок на приема :  от 15.02.2021 - 17.05.2021г. до 17.00 часа. 

Допустими са дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради 
с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 
прилежащите пространства. 

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 20 000 лева 

Входирано е едно проектно предложение, същото е одобрено от КППП на МИГ. Към момента 
проектното предложение е одобрено и от УО - ДФЗ има подписан административен договор. 

 

- Процедура №BG16RFOP002-2.074, за Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ 

- Срок на приема:  от 05.01.2021 - 31.05.2021 г. до 17.00 часа. 

Цел на процедурата: 

Целта е повишаване капацитета на МСП за пазарно развитие, повишаване производителността 
на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството. 

Мярката адресира СЦ 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 за 
ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле. 

Мярката е пряко насочена към Специфична цел „Повишаване на производителността и 
експортния потенциал на българските МСП“ на Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж 
на МСП “ от приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК.   

Мярката допринася за изпълнение целите на ОПИК и СВОМР, в т.ч.: подобряване на достъпа 
до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да 
осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. 

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 666 318,08 лева. 

Входирани бяха 3 броя проектни предложения. По време на оценката на КППП 1 брой проектно 
предложение беше предложено за отхвърляне, а 2 броя проектни предложения бяха предложени за 
финансиране.  

По процедурата УС на МИГ е одобрил работата на КППП и са изпратени до УО - МИ за 
последваща проверка. 

 

- Процедура BG06RDNP001-19.306 на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" Мярка 4.1 
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

 по обявен Втори прием: 

Срок на приема: от 19.10.2020 - 18.01.2021 г. до 17:00 часа. 

Цел на процедурата: 
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Повишаване устойчивостта и конкурентоспособността 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 
пред пазарната 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. 

Мярката има пряк принос за изпълнение на целите на ВОМР /цели 3 и 5/, чрез насърчаване 
диверсификацията на земеделското производство, въвеждане иновации в стопанството, както  и за 
целите на ПРСР за ВОМР. 

Обявен бюджет на приема: БФП в рамките Втори прием – 273 624,50 лева. 

Входирани са 4 броя проектни предложения, като са одобрени само 2 броя за финансиране, а 
останалите 2 броя са отхвърлени. Документите за работата на КППП са одобрени от УО – ДФЗ. С 
един от кандидатите Арик Комерс ЕООД е сключен административен договор, а другият кандидат 
след извършена последваща проверка се очаква подписване на договор. 

 по обявен Трети прием: 

Срок на приема: от 17.05.2021 - 30.08.2021г. до 17:00 часа. 

Цел на процедурата: 

Повишаване устойчивостта и конкурентоспособността 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 
пред пазарната 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. 

Мярката има пряк принос за изпълнение на целите на ВОМР /цели 3 и 5/, чрез насърчаване 
диверсификацията на земеделското производство, въвеждане иновации в стопанството, както  и за 
целите на ПРСР за ВОМР. 

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 152 124,50 лева. 

Входирани са 5 броя проектни предложения, като 3 бр. проектни предложения са одобрени за 
финансиране, а 2 бр. са в списък резерви. Документите за работата на КППП са публикувани в 
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ИСУН 2020 с доклад за оценка на работата на КППП и са изпратени до УО - ДФЗ за последваща 
проверка. 

 

- Процедура BG06RDNP001-19.527 на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" за Мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" 

 по обявен Първи прием:  

Срок на приема: от 19.07.2021 - 06.12.2021г. до 17:00 часа. 

Цел на процедурата: 

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, 
етерично-маслени култури, животновъдство и овощарство. 

Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 100 000 лева. 

Входирано е 1 брой проектно предложение, като в момента тече оценка от КППП на МИГ на 
етап административно съответствие и допустимост.  

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

За изпълнение на СВОМР „МИГ Тутракан – Сливо поле“, поддържа  деловодна система и 
архив, от които може да бъдат проследени актовете на сдружението, посочени в чл. 62 Раздел II 
“Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР“ на 
Наредба №22/2016 на МЗХ.  

Деловодната система и архива на МИГ се поддържат от служителите на МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“. През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е водена кореспонденция с УО на 
Програма за развитие на селските райони и Държавен фонд земеделие, УО на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ и УО на ОП „Околна среда“. Освен с УО, МИГ „Тутракан – Сливо поле“ 
води кореспонденция с кметовете на двете общини, влизащи в състава й. МИГ Тутракан – Сливо 
поле води и регистър на проведените консултации на потенциални бенефициенти по мерките, 
заложени в СВОМР. 

 

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 
поддържане на електронната страница на МИГ; 

Местната инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР осигурява публичност 
на дейността си и на източниците на финансиране, съгласно изискванията, посочени в Единния 
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация  2014-2020 
г., съгласно Приложение 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 
2014-2020. 

МИГ за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет страницата 
си http://mig.tutrakan-slivopole.bg информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от 
Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
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общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г. издадена от МЗХГ. 

За нуждите си МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-страница. МИГ 
актуализира и поддържа на интернет-страницата си следната изискуема информация: 

1.  актуализирана стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 
изменения; 

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

3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния 
управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или 
седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и 
групата от заинтересовани лица, които представлява; 

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

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

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

7. критерии за оценка на проектите; 

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

9. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 
Централния регистър при Министерството на правосъдието; 

10. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред УО 
на ПРСР 2014 - 2020. 

11. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 
обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и 
стойност на поръчките и профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени 
поръчки. 

 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

С издадени Заповеди от Председателя на УС на МИГ са определени служители от СНЦ „МИГ 
Тутракан – Сливо поле“ с право на достъп в модул „Електронно отчитане на бенефициенти в 
ИСУН 2020“, секция „Договори“ за проекти, финансирани чрез Стратегията за ВОМР на 
„МИГ Тутракан – Сливо поле“, за които са сключени договори по ОПИК 2014-2020 г. и ПРСР 
2014-2020г. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.-НП 

7.Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР-НП 
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8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, експерт по прилагане на 
Стратегията за ВОМР и експерт икономист, отговарящи на изискванията в Наредба 
№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 
19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР): 

- Изпълнителен директор: Валентина Маринова; 

- Експерт по прилагане на стратегията: Шенел Хасанова; 

-          Експерт по прилагане на стратегията: Ангел Ангелов; 

- Експерт икономист: Галина Стойкова. 

Персоналът на  МИГ отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като 
неговите правомощия се определят с договора за наемане и включват следните отговорности и 
задължения, предвидени в Устава на МИГ: 

- Административно и експертно организира и ръководи работата на офиса по прилагане на 
Стратегията за местно развитие съгласно изискванията на българското законодателство, 
Договора за финансиране на МИГ и Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се 
уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 

-  Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като конкретните му правомощия 
се определят с договора за наемане при спазване на всички разпоредби в Наредба 
№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 
19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 

 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); -НП 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР(ако е приложимо); -НП 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); -НП 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); -НП 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); -НП 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; -НП 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); -НП 

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); -НП 

 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение  
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 С писмо с изх. № 70/26.05.2021г. е внесено заявление за промяна на Стратегия за ВОМР на 
основание чл. 39, т. 6 от Наредба 22/25.08.2017г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020г. 

На основание чл. 13 и чл. 18, ал. 1, т. 1 от споразумение № РД 50-58/25.07.2018 г., заповед № 09-
863 от 18.08.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. и заявление №19-19-2-02-
27/26.05.2021 г. и допълнителна информация от 27.08.2021г. се сключи допълнително 
споразумение с № РД 50-58на 12.11.2021г. за следното: 

I. В споразумението за изпълнение на СВОМР се правят следните изменения: 
 В чл. 4 ал. 1: 

а) в основния текст думите „5 213 482 (пет милиона двеста и тринадесет хиляди и четиристотин 
осемдесет и два)“ се заменят с „6 012 482 ( шест милиона и дванадесет хиляди  и четиристотин 
осемдесет и два)“; 

б) в т. 1 думите „2 933 000,00 (два милиона деветстотин тридесет и три хиляди)“ се заменят с 
„3 732 000,00 (три милиона седемстотин тридесет и две хиляди)“; 

2. В чл. 5 се създава ал. 3: 

„(3) Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по програмата по чл. 4, ал. 1, т. 1 е 
30 юни 2025г.“ 

II. В одобрената стратегия за ВОМР се правят следните изменения: 
1. В раздел 6 „Финансов план“: 
а) в подраздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по 
мерки“, таблица в частта „Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)“ се изменя 
така: 

Код на 
мярка

та 
Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията 

лева % 

  Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

3 732 000    

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства    603 000  10,0 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на 
селскостопански продукти 

100 000 1,7 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и 
развитието на неселскостопански дейности 

500 000 8,3 

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 

1 860 000 30,9 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа информация и малка по 

429 000 7,1 
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мащаб туристическа инфраструктура 

7.6 
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата 

20 000 0,3 

  
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 
(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите 
на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

    

 21 
Съхраняване и популяризиране културно-
историческо и природно наследство на 
територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле 

220 000 3,7 

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 325 482   

109 
ОПОС 

Подобряване на природозащитното състояние на 
видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода 
ВОМР 

 325 482 5,4 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)  1 955 000  

ОПИК 
1 Капацитет за растеж на МСП  1 955 000  32,6 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОМР: 

 6 012 482 100 % 

 
б) подраздел раздел 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата 

по програми и по мерки“ се изменя така: 
Планираният бюджет по мерки и програми на Стратегията отразява потребностите за 

подкрепа на целевата територия в избраните приоритетни области и капацитета на 
потенциалните бенефициенти да разработват, изпълняват и съфинансират проекти.  

Бюджетът за СВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле е в размер на 6 012 482 лева, като 
най-голям дял в него има ПРСР – 62%, следвана от ОПИК – 32,6% и ОПОС – 5,4%. Публичният 
принос от ОПИК е 1 955 000 лв, като е включена една мярка и бюджета е определен въз основа 
проучване и консултации с част от избираемите бенефициенти. Бюджета отчита и целта да се 
стимулира привличане на нови фирми за територията. Приносът от ОПОС е в размер на 325 482 
лв. и цели опазване на биоразнообразието, като потенциал за развитие на туризъм 

 

III. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и 

изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо); 

- Извършени 1 бр. посещение на място от ДФЗ във връзка с подадени заявки за плащания през 
2021 г. Няма направени коментари и препоръки. 

 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 
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Специфични индикатори от СВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле. 

Индикатори по мерки: 

 

Индикатори по мярка 4.1 
Вид  Индикатор Цел до 2023 2021 г. 

 
брой Стойност 

лв. 
брой Стойност лв. 

Брой подпомогнати стопанства: 
в т.ч. в сектори „плодове, зеленчуци“ 
и/или „етерично-маслени и лечебни 
култури“и/или „животновъдство“ 
и стопанства на стопани на възраст до 
40години. 
 

20 
 

15 
 

10 

х 0 
 
0 
 
0 
 

Х 
 
Х 
 
х 

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

10  х 4 х 

Брой стопанства въвели иновации 5 х 0 х 
Стойност на инвестициите: по вид 
(материални, нематериални); 

х 553 000/ 
50 000 

х х 

 

Индикатори по мярка 4.2 
Вид  Индикатор Цел до 2023 2021 г. 

брой Стойност 
лв. 

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 

0 
 
0 
 
0 
 

0 
 
0 
 
0 
 

0 
 
0 
 
0 

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

4 0 0 0 

Брой предприятия въвели иновации 1 0 0 0 
Стойност на инвестициите: по вид 
(материални, нематериални); 

х х 0 х 

 

Индикатори по мярка 6.4 

Вид  Индикатор Цел до 2023 2021 

брой Стойност 
лв 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани за незем. дейности 

1 х 0 х 

Брой подпомогнати микро 
предприятия 

6 х 0 х 
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Брой подпомогнати туристически 
дейности/ Обекти  

2 х 0 х 

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

10 х 0 х 

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

х 450000/ 
50000 

х х 

Брой подпомогнати: 
млади хора до 40 год;  
безработни 

 
2 
1 

х 0 х 

 

Индикатори по мярка 7.2 

Вид  Индикатор Цел до 2023 2021 

брой Стойност 
лева 

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

12000 х 0 х 

 

Индикатори по мярка 7.5 

Вид  Индикатор Цел до 2023 2021 

брой стойност 
Резултат Брой създадени работни места: по 

пол, възраст, уязвими групи 
2 х 0 х 

Годишен брой на туристите, 
посещаващи туристическите обекти 

2000 х 0 х 

 

Индикатори по мярка 7.6 

Вид  Индикатор Цел до 2023 2021 

брой стойност 
Резултат Население, което се ползва от 

подобрената инфраструктура  
2000   х 0 х 

Индикатори по мярка 21 

Вид  Индикатор Цел до 2023 2021 

брой стойност 
Резултат Брой инициативи за местното културно 

наследство 
10 х 1 - 

Брой инициативи за опазване на 
природното наследства 

5 х - - 

Брой организирани демонстрационни 
събития/арт 
събития/фестивали/изложби 

5 х 4 - 
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Брой участници в проектни дейности 
/жени, младежи, уязвими групи, роми/ 

100 х 354 - 

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

5 х 1 - 

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

1500 х 787 - 

 
Индикатори по мярка 109 ОПОС * 

Индикатор Цел до 2023 2021 

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

2773.61 ха х 

Видове, за чието опазване се изпълняват дейности 3 броя 0 

 
 

Индикатори по мярка  ОПИК 1 

Индикатор Цел до 2023 2021 

Брой на предприятията, получаващи 
безвъзмездни средства 

7 5 

Частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за предприятията /евро/ 

120000 42 980,83 евро 

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

10 14 

 
 

 

12.Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики; 

През периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. МИГ Тутракан – Сливо поле е взела участие в 
организирани работни срещи от УО на ПРСР. 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

Входяща кореспонденция: 

1/04.01.20
21 

ДФЗ Административен договор м. 21 НЧ Христо Ботев 1928 

2/06.01.20
21 

ДФЗ Уведомително писмо нередности 
19/19/4/0/00079/3/08/02/01 

3/11.01.20
21 

ОПОС  Доклад от наблюдарел по КППП ОПОС 

4/03.02.20
21 

ДФЗ Уведомително писмо BG06RDNP001-19.141-0010 

5/04.02.20 МФ Съгласуване на насоки м. 21 
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21 

6/05.02.20
21 

Даниел Янков Оттегляне на проект по м. 4.1 

7/08.02.20
21 

НЧ Светлина-1941-
с.Преславци 

Оттегляне на проект по м. 21 

8/09.02.20
21 

МЗХГ Промяна на административен договор № РД 50-
34/24.11.2020 

9/11.02.20
21 

Общ. служба 
Земеделие Тутракан 

Информация за ЗС и засети площи 

10/18.02.2
021 

Български пощи Договор за пощенски услуги 

11/19.02.2
021 

МЗХГ Писмо за одобрен Годишен доклад по 19.4 

12/19.02.2
021 

ДФЗ Писмо за отказ от финансиране на КППП по 4.2 по 
първи прием 

13/19.02.2
021 

МЗХГ Допълнителна информация за бюджет 2021г. 

14/11.03.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо за разяснения 

15/12.03.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо нередности 
19/19/4/0/00079/3/09/02/01 

16/15.03.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо нередности BG06RDNP001-19.251-
S1 

17/15.03.2
021 

Община Сливо поле Обяснителна записка по КППП 7.2 

18/15.03.2
021 

Елена Стоянова Обяснителна записка по КППП 7.2 

19/17.03.2
021 

ТЕРАНЕТ ЕООД Обяснителна записка по КППП 6.4 

20/17.03.2
021 

МИ Изменение на админ.договор на "Ай Би Джи Моторс" 
ЕООД 

21/18.03.2
021 

Община Сливо поле Обяснителна записка по КППП 7.2 - допълнително 
представена 

22/25.03.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо нередности BG06RDNP001-19.306-
S1 

22/29.03.2
021 

МЗХГ Писмо за допълване Доклад 19.2 за 2020г. 

23/29.03.2
021 

ЗП Илвен Исаков 
Исмаилов 

Писмо с доп.инф. - 10 дневка 4.1 

24/29.03.2
021 

ЗС Ивайло Руменов 
Василев 

Писмо с доп.инф. - 10 дневка 4.1 

25/30.03.2
021 

ЗК Христо Ботев 92 Писмо с доп.инф. - 10 дневка 4.1 
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26/31.03.2
021 

ЗС Бейджан Юсню Писмо с доп.инф. - 10 дневка 4.1 

26/01.04.2
021 

ДФЗ Заповед да одобрение на Първи пприме по Мярка 7.2, 
21 

27/01.04.2
021 

Община Сливо поле Предстоящ прием за 2021г. 

28/06.04.2
021 

МЗХГ Бюджет 2021г.- Заповед 

29/07.04.2
021 

Община Сливо поле инф. на наш Изх. №40/17.03.2021 

30/12.04.2
021 

Община Тутракан инф. на наш Изх. №39/17.03.2021 

31/13.04.2
021 

МЗХГ Уведомително писмо за допълнителни средства по 19.4 

32/15.04.2
021 

ДФЗ Решение 19/19/4/0/00079/3/08/03/01 

33/15.04.2
021 

ДФЗ Решение 19/19/4/0/00079/3/07/03/01 

34/16.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо № 568/19.2 

35/16.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо № 573/19.2 

36/16.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо № 569/19.2 

37/16.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо № 572/19.2 

38/16.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо № 570/19.2 

39/16.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо № 571/19.2 

40/20.04.2
021 

ОС "Земеделие" - 
гр.Сливо поле 

Информация за ЗС и засети площи 

41/21.04.2
021 

ДФЗ Отказ на процедура за подбор на ПП - м. 4.2 Втори 
прием 

42/23.04.2
021 

МЗХГ Осигуряване на онлайн излъчвания на събитията, 
посредством различни платформи 

43/27.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо за разяснения- 10 дневка по 21 

44/28.04.2
021 

ДФЗ Одобряване на процедура по мярка 6.4 

45/05.07.2
021 

ДФЗ Решение 19/19/4/0/00079/3/09/03/01 

46/07.05.2 ДФЗ Връщане запис на заповед Община Сливо поле 
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01 

47/07.05.2
021 

ДФЗ Връщане запис на заповед Община Тутракан 

48/07.05.2
021 

Мин. на финансите Одобряване на процедура по мярка 4.2 

49/11.05.2
021 

Мин. на икономиката Изменение на админ.договор на ЕТ "Кипарис - 
Ив.Костанцалиев" 

51/11.05.2
021 

Елена Стоянова Обяснителна записка по КППП 21 за ПП - 00012 

52/12.05.2
021 

Галина Даскалова Обяснителна записка по КППП 21 за ПП - 00012 

53/12.05.2
021 

АБНЛМ Писмо отговор на ДФЗ за допл. средства по 19.2 

54/12.05.2
021 

Дегри Консултинг 
ЕООД 

Оферта за обучения 

55/12.05.2
021 

Обучителен център 
Преслав ООД 

Оферта за обучения 

56/12.05.2
021 

Техникъл Трейнинг 
България ЕООД 

Оферта за обучения 

57/14.05.2
021 

Община Сливо поле Отговор мярка 21 

58/20.05.2
021 

ДФЗ Решение аванс 2021 

59/28.05.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо мярка 4.1 

60/31.05.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо Mярка 21 - Камелия Махакян 

61/03.06.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо мярка 4.1 - втори прием 

61/03.06.2
021 

Община Тутракан Искане за удължаване на срока по м. 21 

62/04.06.2
021 

ДФЗ Писмо-покана за подписване на административен 
договор 

63/04.06.2
021 

МЗХГ Промяна бюджет - обяснения 

64/07.06.2
021 

Мин. на икономиката Наблюдатели ОПИК 

65/09.06.2
021 

Арика Комерс ЕООД Уведомително писмо - десетдневка 

66/09.06.2
021 

Ведат Ахмед Еюб Уведомително писмо - десетдневка 

67/09.06.2
021 

Архигет Искане за удължаване на срока по м. 21 
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68/09.06.2
021 

Сениха Ереджеб 
Осман 

Уведомително писмо - десетдневка 

69/14.06.2
021 

ДФЗ Покана за подписване на договор НЧ Ряхово 

70/14.06.2
021 

ДФЗ Покана за подписване на договор НЧ Бабово 

71/14.06.2
021 

ДФЗ Покана за подписване на договор НЧ Г. Враново 

72/14.06.2
021 

ДФЗ Покана за подписване на договор НЧ Бръшлен 

73/01.07.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо Община Сливо поле - проект по 
м. 7.2 

74/01.07.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо Община Сливо поле - проект по 
м. 7.2 

75/01.07.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо Община Сливо поле - проект по 
м. 7.2 

76/05.07.2
021 

Община Сливо поле Удължаване на срока по мярка 7.2 

77/05.07.2
021 

Община Тутракан Удължаване на срока по мярка 7.2 

78/09.07.2
021 

Лабел ООД Оферта за рекламни материали 

79/12.07.2
021 

Инфовизион ЕООД Оферта за рекламни материали 

80/12.07.2
021 

Дивъл Груп ЕООД Оферта за рекламни материали 

81/29.07.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо мярка 4.1 - втори прием - 
рестартиране на процедура 

82/30.07.2
021 

МЗХГ Уведомително писмо м. 19.3 

83/11.08.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо по КППП 4.1-S2, за допълнителна 
информация 

84/12.08.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо КППП м. 7.6 

85/13.08.2
021 

Арика Комерс ЕООД Отговор на Уведомително писмо за доп.инф. по КППП 
4.1 -S2 

86/13.08.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо КППП м. 7.5 

87/23.08.2
021 

Църква "Свети 
Харалампий" 

Отговор на Десетдневка от кандидата 

88/23.08.2
021 

Елена Стоянова Обясненителна записка по КППП 7.5 

89/23.08.2 ИА Одит на средства Допълнителна информация по одит на Ник Пластик-
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021 от ЕС към МФ Валя Петрова 

90/23.08.2
021 

Даниела Салкина Обясненителна записка по КППП 7.6 

91/23.08.2
021 

Елена Стоянова Обясненителна записка по КППП 7.6 

92/23.08.2
021 

Цветелина Калчева Обясненителна записка по КППП 7.6 

93/23.08.2
021 

Цветелина Калчева Обясненителна записка по КППП 7.5 

94/24.08.2
021 

ДФЗ - София Приемане на промяна на лична карта на председателкя 
на НЧ "Братство 1906", ПП 0014, Процедура 141, 
Мярка 21 

95/25.08.2
021 

НЧ Светлина-1904г.-
с. Варненци 

Обясненителна записка по КППП 7.5 

96/27.08.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо УРН 446596 

97/08.09.2
021 

ОПОС Съгласуване на индикативен график за 2022г. 

98/08.09.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо м. 21 

99/08.09.2
021 

МЗХГ Допълнително споразумение по 19.3 

100/13.09.
2021 

Община Сливо поле Уведомително писмо по процедура BG06RDNP001-
19.251-S1 

101/14.09.
2021 

НЧ Христо Ботев 
1926-с. Черешово 

Уведомително писмо по процедура BG06RDNP001-
19.141-S2 

102//21.09
.2021 

Община Сливо поле Отговор на 10-дневка по 7.2 

103/24.09.
2021 

ДФЗ О+C368:M383добрение на процедура по мярка 4.1 
първи прием 

104/29.09.
2021 

МЗХГ Заповед за утвърждаване на нов финансов план по 19.2 

105/30.09.
2021 

НЧ Нов живот с. 
Търновци 

Искане за оттегляне на проект по м. 7.5 

106/01.10.
2021 

Мин. на икономиката Съгласуване на индикативен график за 2022г. 

107/07.10.
2021 

Община Сливо поле Отговор ДФЗ 

108/08.10.
2021 

ДФЗ Писмо за отстраняване на пропуски по договор 19.3-
пътуване до Унгария 

109/08.10.
2021 

Община Сливо поле Отговор ДФЗ 

110/11.10. ДФЗ Уведомително писмо договори м. 7.2 
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2021 

111/13.10.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо м. 21 

112/13.10.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо договор м. 21 

113/13.10.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо за одобрение на КППП м. 7.5 

114/18.10.
2021 

ДФЗ Изплатена фин. помощ СНЦ Трансмариска - мярка 21 

115/18.10.
2021 

ДФЗ Отговор на 10-дневка по 4.1 Борислав Илиев 

116/19.10.
2021 

ДФЗ Отговор на 10-дневка по 4.1 Цветелина Калчева 

117/19.10.
2021 

ДФЗ Отговор на 10-дневка по 7.2 общ. Сливо поле 

118/20.10.
2021 

Цветелина Калчева Отговор на 10-дневка по 21 

119/20.10.
2021 

Иванка Чобанова Отговор на 10-дневка по 21 

120/20.10.
2021 

ДФЗ Пловдив Уведомително писмо М 7.2, ПП 0008 

121/20.10.
2021 

ОПИК Уведомително писмо, отваряне на нова процедура  

122/20.10.
2021 

Община Сливо поле Уведомително писмо, изпратени документи за 
подписване на АД по М7.2, ПП 0005 

123/20.10.
2021 

Община Сливо поле Уведомително писмо, изпратени документи за 
подписване на АД по М7.2, ПП 0012 

124/27.10.
2021 

Елена Стоянова Обяснения по 10-дневка 7.2 за училище в с. Г. Враново 

125/27.10.
2021 

Даниела Салкина Обяснения по 10-дневка 7.2 за училище в с. Г. Враново 

126/01.11.
2021 

Община Сливо поле Отговор ДФЗ 

127/01.11.
2021 

ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ 
19/19/4/0/00079/3/10/03/01 

128/04.11.
2021 

Община Сливо поле Уведомително писмо м. 7.2 

129/04.11.
2021 

ОПИК Доклад за работата на КППП по ОПИК - 2.074 

130/10.11.
2021 

ДФЗ Одобрена процедура по м. 7.6 

131/17.11.
2021 

ДФЗ Договор  м. 21 - НЧ Христо Ботев 1926 
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132/18.11.
2021 

ДФЗ Договор м. 7.2 - Община Тутракан 

133/24.11.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо по заявка за плащане 
19/19/4/0/00079/3/11 

134/25.11.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо договор м. 7.2 

135/30.11.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо по м. 6.4 

136/02.12.
2021 

Бейджан Юсню Искане за съгласуване на промяна по договор 

136/02.12.
2021 

Даниела Салкина Отговор десетдневка по мярка 6.4 

137/08.12.
2021 

АПИДП-ИП-Д-р Енес 
Моллова  ЕООД 

Отговор десетдневка по мярка 6.4 

138/08.12.
2021 

Елена Стоянова Отговор десетдневка по мярка 6.4 

139/08.12.
2021 

ОПИК Доклад за работата на КППП по ОПИК - 2.074 

140/08.12.
2021 

СНЦ Тутракански 
глас 

Десетдневка мярка 6.4 

 

Изходяща кореспонденция: 

201/12.01.
2021 

МЗХГ Писмо за определяне на наблюдатели 
за КППП 4.1 

202/12.01.
2021 

МЗХГ Съгласуване на Насоки по 7.6 

1/12.01.20
21 

Община Тутракан Искане за издаване на запис на 
заповед 

2/12.01.20
21 

Община Сливо поле Искане за издаване на запис на 
заповед 

3/13.01.20
21 

Инспекция по труда Русе Искания за издаване на 
удостоверения 

4/13.01.20
21 

Инспекция по труда Силистра Искания за издаване на 
удостоверения 

5/14.01.20
21 

ДФЗ Писмо за отстраняване на 
нередности 

6/15.01.20
21 

ДФЗ  Админ. договор НЧ Христо Ботев 
1928 - Сливо поле мярка 21 

7/18.01.20
21 

МЗХГ, ДФЗ Въвеждащо обучение на КППП по  
мярка  4.1 

8/18.01.20
21 

МФ Писмо за съгасуване на Насоки по 
Мярка 21- нова процедура 
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9/18.01.20
21 

Община Сливо поле Уведомително писмо за частично 
финансиране по М7.2 -0001 

10/18.01.2
021 

Община Сливо поле Уведомително писмо за частично 
финансиране по М7.2 -0002 

11/18.01.2
021 

Община Сливо поле Уведомително писмо за частично 
финансиране по М7.2 -0003 

12/18.01.2
021 

Община Сливо поле Уведомително писмо за частично 
финансиране по М7.2 -0004 

13/18.01.2
021 

Община Сливо поле Уведомително писмо за частично 
финансиране по М7.2 -0005 

14/18.01.2
021 

Община Тутракан Уведомително писмо за частично 
финансиране по М7.2 -0008 

15/20.01.2
021 

МЗХГ Уведомително писмо за прикл. 
КППП Мярка 7,2 

16/20.01.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо за прикл. 
КППП Мярка 7,2 

17/22.01.2
021 

Общинска служба Земеделие Тутракан Информация за земеделските 
стопани 

18/22.01.2
021 

Общинска служба Земеделие Сливо 
поле 

Информация за земеделските 
стопани 

19/27.01.2
021 

МЗХГ Годишен доклад 19.2 

20/27.01.2
021 

Министерство на икономиката Годишен доклад 19.2 

21/27.01.2
021 

МОСВ - ОПОС Годишен доклад 19.2 

22/27.01.2
021 

МЗХГ Годишен доклад 19.4 

23/02.02.2
021 

Ведат Еюб Първа комуникация 4.1 

24/02.02.2
021 

Арика Комерс ЕООД Първа комуникация 4.1 

25/02.02.2
021 

Сениха Осман Първа комуникация 4.1 

26/08.02.2
021 

МЗХГ Оттегляне на проект по мярка 4.1 

27/08.02.2
021 

ДФЗ Писмо за отстраняване на 
нередности по КППП 21 

28/10.02.2
021 

ДФЗ Разград Застраховка активи 

29/24.02.2
021 

МЗХГ Допълнителна информация по 
бюджет 2021г. 

30/04.03.2 Ведат Еюб Уведомително писмо за частично 
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021 финансиране 

31/04.03.2
021 

МЗХГ Уведомително писмо за приключила 
КППП 4.1 Втори прием 

32/05.03.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо за приключила 
КППП 4.1 Втори прием 

33/08.03.2
021 

МЗХГ Съгласуване на Насоки по мярка 21 

34/11.03.2
021 

Община Сливо поле Уведомително писмо по мярка 7.2-
нередовности 

34/11.03.2
021 

ТЕРАНЕТ Уведомително писмо по мярка 6.4-
нердевности 

35/12.03.2
021 

МЗХГ Писмо за наблюдател по КППП 7.5 

36/12.03.2
021 

МЗХГ, ДФЗ Писмо встъпително обуч. По КППП 
7.5 

37/16.03.2
021 

ДФЗ-Кърджали Отстраняване на нередности по 
КППП 7.2 №BG06RDNP001-19.251-S1 

38/17.03.2
021 

ДФЗ Отстраняване на нередности 
19/19/4/0/00079/3/09/02/01 

39/17.03.2
021 

Община Тутракан Искане на информация за м. 19.3 

40/17.03.2
021 

Община Сливо поле Искане на информация за м. 19.3 

41/18.03.2
021 

МИ Писмо-искане за удължаване срока 
за прием по ОПИК 

42/18.03.2
021 

ДФЗ-Сливен Отговор на девсетдневка  

43/23.03.2
021 

ДФЗ-Сливен Отговор на девсетдневка 
(допълнение) 

44/26.03.2
021 

ЗК Христо Ботев Отстраняване на нередности по 
КППП 4.1 №BG06RDNP001-19.306-S1 

45/26.03.2
021 

ЗС ИВАЙЛО РУМЕНОВ  
ВАСИЛЕВ-С. БРЪШЛЕН 

Отстраняване на нередности по 
КППП 4.1 №BG06RDNP001-19.306-S1 

46/26.03.2
021 

ЗП ИЛВЕН ИСАКОВ  
ИСМАИЛОВ-гр. Сл.поле 

Отстраняване на нередности по 
КППП 4.1 №BG06RDNP001-19.306-S1 

47/26.03.2
021 

ЗС БЕЙДЖАН БЕХАЙДИН ЮСНЮ - 
С. ЮДЕЛНИК 

Отстраняване на нередности по 
КППП 4.1 №BG06RDNP001-19.306-S1 

48/26.03.2
021 

ОЦЕНИТЕЛИ: Елена Стоянова Галина 
Даскалова Валя ПЕТРОВА 

Отстраняване на нередности по 
КППП 4.1 №BG06RDNP001-19.306-S1 

49/29.03.2
021 

МЗХГ Посмо допълнен Годишен доклад 
19.2 за 2020 

50/30.03.2
021 

НЧ "СВТЛИНА 1904Г. Първа комуникация 7.5 
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51/02.04.2
021 

ДФЗ-ОД-Перник Писмо - отговор за отстраняване 
нередности по КППП 4.1 
№BG06RDNP001-19.306-S1 

52/07.04.2
021 

ДФЗ-ОД-Кърджали Договор №BG06RDNP001-19.251-
0004-С1 по Мярка 7.2  

53/09.04.2
021 

ДФЗ  Писмо-списък планирани дейности 
за 2021г. по Анекс 122 

54/12.04.2
021 

НЧ "СВТЛИНА 1904Г. Писмо за посещение на мято 7.5 

55/14.04.2
021 

НЧ "СВТЛИНА 1904Г. Първа комуникация 7.5 

55/19.04.2
021 

МФ Съгласуване на Насоки Мярка 4.2 

56/27.04.2
021 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Уведомително писмо по мярка 21 -
нередовности 

57/29.04.2
021 

МЗХГ Уведомително писмо за приключила 
КППП 7.5 Първи прием 

58/29.04.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо за приключила 
КППП 7.5 Първи прием 

59/29.04.2
021 

ТЕРАНЕТ Уведомително писмо за откъз от 
финансиране по 6.4 

59/11.05.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо за обучения 
КВО на МИГ 27-28 май 

60/11.05.2
021 

МЗХГ Уведомително писмо за обучения 
КВО на МИГ 27-28 май 

61/07.05.2
021 

Дегри Консултинг ЕООД Запитване за оферта обучения 

62/07.05.2
021 

Обучителен център Преслав ООД Запитване за оферта обучения 

63/07.05.2
021 

Техникъл Трейнинг България ЕООД Запитване за оферта обучения 

64/14.05.2
021 

ДФЗ Писмо - отговор за отстраняване 
нередности по КППП м. 21 

65/14.05.2
021 

МЗХГ Определяне на наблюдател по мярка 
7.6 

66/21.05.2
021 

МЗХГ Промяна бюджет 2021г. 

67/21.05.2
021 

МЗХГ Определяне на наблюдател по мярка 
6.4 

68/25.05.2
021 

МЗХГ Съгласуване на Насоки по мярка 4.2 

69/25.05.2
021 

МИ Писмо за наблюдател по ОПИК 
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70/26.05.2
021 

МЗХГ Промяна на СВОМР по 19.2 и 19.4 

71/28.05.2
021 

МЗХГ Инф. срещи за 12.06.2021 

72/28.05.2
021 

ДФЗ Инф. срещи за 12.06.2021 

73/31.05.2
021 

МЗХГ Преразглеждане на КПП мярка 4.1 

74/31.05.2
021 

Църква Свети Харалампий-с. Варненци Първа комуникация КППП мярка 
7.6 

75/04.06.2
021 

Комисия оценители м. 4.1 - втори прием Обяснения по писмо на ДФЗ 

76/04.06.2
021 

Арика Комерс ЕООД Уведомително писмо - десетдневка 

77/04.06.2
021 

Ведат Еюб Уведомително писмо - десетдневка 

78/04.06.2
021 

Сениха Осман Уведомително писмо - десетдневка 

79/07.06.2
021 

МЗХГ Пояснения за промяна бюджет 

80/09.06.2
021 

МЗХГ Уведомление информационни срещи 

81/09.06.2
021 

ДФЗ Уведомление информационни срещи 

82/09.06.2
021 

МЗХГ Уведомяване обучение местни 
лидери 

83/09.06.2
021 

ДФЗ Уведомяване обучение местни 
лидери 

84/14.06.2
021 

ДФЗ Пазарджик Писмо - отговор за отстраняване 
нередности по КППП м. 4.1 

85/14.06.2
021 

МЗХГ Писмо за удължен прием по Мярка 
21 - 494 

86/14.06.2
021 

МЗХГ Уведомяване обучение местни 
лидери от 02-05.07.2021 

87/14.06.2
021 

ДФЗ Уведомяване обучение местни 
лидери 02-05.07.2021 

88/18.06.2
021 

Леопард ЕООД Първа комуникация ОПИК 

89/18.06.2
021 

Мебели Димов ООД Първа комуникация ОПИК 

90/18.06.2
021 

ЕТ Кипарис Първа комуникация ОПИК 

91/21.06.2 д-р Енес Моллова Първа комуникация КППП мярка 
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021 6.4 

92/21.06.2
021 

МЗХГ Оттегляне на процедура по мярка 4.2 

93/23.06.2
021 

Веселяците ЕООД Първа комуникация КППП мярка 
6.4 

94/25.06.2
021 

МЗХГ Писмо за определяне на наблюдател 
по Мярка 21 

95/29.06.2
021 

МЗХГ Оттегляне съгласуване на насоки по 
мярка 4.2 

96/01.07.2
021 

МЗХГ Уведомително писмо за приключила 
оценка по Мярка 7.6 

97/01.07.2
021 

ДФЗ Уведомително писмо за приключила 
оценка по Мярка 7.6 

98/05.07.2
021 

ДФЗ Подновена ЗП 

99/05.07.2
021 

МЗХГ Писмо за удължен прием по Мярка 
7.2 - 251, Втори прием 

100/05.07.
2021 

МЗХГ, ДФЗ Въвеждащо обучение на КППП по  
мярка  21 

101/06.07.
2021 

Инфовизион ЕООД Запитване за оферта рекламни 
материали 

102/06.07.
2021 

Дивъл Груп ЕООД Запитване за оферта рекламни 
материали 

103/06.07.
2021 

Лабел ООД Запитване за оферта рекламни 
материали 

104/06.07.
2021 

МЗХГ Уведомяване инф. срещи за местни 
лидери-21,22 и 23.07.2021 

105/06.07.
2021 

ДФЗ Уведомяване инф. срещи за местни 
лидери-21,22 и 23.07.2021 

106/06.07.
2021 

МЗХГ Уведомяване обучение за местни 
лидери-30-31.07.2021 и 01-02.08.2021 

107/06.07.
2021 

ДФЗ Уведомяване обучение за местни 
лидери-30-31.07.2021 и 01-02.08.2021 

108/07.07.
2021 

ДФЗ Приключила преразгледана комисия 
мярка 4.1 

109/07.07.
2021 

МЗХГ Приключила преразгледана комисия 
мярка 4.1 

110/12.07.
2021 

Инспекция по труда Русе Удостоверения 

111/12.07.
2021 

Инспекция по труда Силистра Удостоверения 

112/14.07.
2021 

МЗХГ Уведомително писмо - обучение за 
екипа на МИГ 



41 

 

113/14.07.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо - обучение за 
екипа на МИГ 

114/19.07.
2021 

МЗХГ Промяна на МИГ по 19.3 

115/20.07.
2021 

Фондация Архигет Уведомително писмо за 
комуникация по мярка 21 

116/20.07.
2021 

ТП на НОИ Силистра Писмени обяснения 

117/22.07.
2021 

Мин. на икономиката Приключила комисия мярка ОПИК 

118/29.07.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо за приключила 
оценка по Мярка 6.4 

119/29.07.
2021 

МЗХГ Уведомително писмо за приключила 
оценка по Мярка 6.4 

120/29.07.
2021 

Веселяците ЕООД Уведомително писмо за частично 
финансиране на ПП по мярка 6.4 

121/29.07.
2021 

МЗХГ Уведомително писмо по 19.3 (на 
Мимка) за промяна на сроковете за 
изпълнение 

122/03.08.
2021 

МЗХГ Рестарт на мярка 4.1 - втори прием 

123/11.08.
2021 

Фондация Архигет Уведомително писмо за корекция на 
бюджет 

124/11.08.
2021 

Арика Комерс ЕООД Уведомително писмо за доп.инф. по 
КППП 4.1 -S2 

125/12.08.
2021 

Проксима Консулт ЕООД Запитване оферта анализи 19.4 

126/12.08.
2021 

Сдружение Център за социално и икон. 
развитие 

Запитване оферта анализи 19.4 

127/12.08.
2021 

Ивви Сълюшън ЕООД Запитване оферта анализи 19.4 

128/12.08.
2021 

Проксима Консулт ЕООД Запитване оферта анализи 19.3 

129/12.08.
2021 

Сдружение Център за социално и икон. 
развитие 

Запитване оферта анализи 19.3 

130/12.08.
2021 

Ивви Сълюшън ЕООД Запитване оферта анализи 19.3 

131/13.08.
2021 

Църква Свети Харалампий-с. Варненци Десетдневка по мярка 7.6 

132/16.08.
2021 

ДФЗ Отговор десетдневка 4.1 - втори 
прием 

133/17.08.
2021 

ДФЗ Уведомяване - обучение за местни 
лидери 
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134/17.08.
2021 

МЗХГ Уведомяване - обучение за местни 
лидери 

135/18.08.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо за прикл. 
КППП 4.1-S2-преразгледана 

136/18.08.
2021 

МЗХГ Уведомително писмо за прикл. 
КППП 4.1-S2-преразгледана 

137/18.08.
2021 

МЗХГ Уведомително писмо за прикл. 
КППП 21-494 

138/18.08.
2021 

ДФЗ Уведомително писмо за прикл. 
КППП 21-494 

139/18.08.
2021 

Сениха Осман Уведомително писмо за откъз от 
финансиране на ПП по мярка 4.1 

140/18.08.
2021 

Арика Комерс ЕООД Уведомително писмо за частично 
финансиране на ПП по мярка 4.1 

141/18.08.
2021 

МЗХГ Писмо за определяне на наблюдател 
по Мярка 4.1 трети прием 

142/24.08.
2021 

ДФЗ- ОД Пловдив Отговор на Десетдневка по Мярка 
7.6 

143/25.08.
2021 

ОД на ДФЗ - гр. Разград  Отговор на Десетдневка по Мярка 
7.5 

144/27.08.
2021 

МЗХГ Заявление за промяна в стратегията, 
поради допусната техническа грешка 
в предходно заявление 

145/27.08.
2021 

МЗХГ/ДФЗ уведомително писмо за провеждане 
на встъпително обучение на КППП 
по мярка 4.1 

146/30.08.
2021 

ДФЗ Съгласуване на Индикативен 
график за 2022г. 

147/30.08.
2021 

МЗХГ Съгласуване на Индикативен 
график за 2022г. 

148/30.08.
2021 

МИ Съгласуване на Индикативен 
график за 2022г. 

149/30.08.
2021 

МОСВ Съгласуване на Индикативен 
график за 2022г. 

150/03.09.
2021 

ДФЗ Придружително писмо по 19.3-
договори, декларации, приложение 
122_1.1 

151/03.09.
2021 

МЗХГ Писмо за определяне на наблюдатели 
за КППП 7.5 

152/14.09.
2021 

Даниел Павлов Янков Уведомително писмо за 
комуникация по мярка 4.1 

153/14.09.
2021 

Георги Георгиев Георгиев Уведомително писмо за 
комуникация по мярка 4.1 
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154/14.09.
2021 

Бахтинар Османова Уведомително писмо за 
комуникация по мярка 4.1 

155/14.09.
2021 

Иван Ангелов Георгиев Уведомително писмо за 
комуникация по мярка 4.1 

156/14.09.
2021 

Велико Илиев Георгиев Уведомително писмо за 
комуникация по мярка 4.1 

157/14.09.
2021 

ДФЗ гр. Пловдив Писмо за подготовка на договор по 
7.6 - Банкова сметка църква с. 
Варненци 

158/14.09.
2021 

МЗХГ Писмо за определяне на наблюдатели 
за КППП 7.2 

159/20.09.
2021 

МЗХГ Промяна на заявлението по мярка 
19.3 

160/28.09.
2021 

МЗХГ Бюджет 2022г. 

161/30.09.
2021 

МЗХГ Оттегляне на проект по мярка 7.5 

162/01.10.
2021 

Даниел Янков Втора комуникация мярка 4.1 

163/01.10.
2021 

Иван Ангелов Георгиев Втора комуникация мярка 4.1 

164/04.10.
2021 

МИ Писмо за нов прием по ОПИК 

165/06.10.
2021 

МЗХГ Обучения местни лидери - 
мониторинг 

166/06.10.
2021 

ДФЗ Обучения местни лидери - 
мониторинг 

167/12.10.
2021 

Инспекция по труда Русе Искане за издаване на удостоверения 

168/12.10.
2021 

Инспекция по труда Силистра Искане за издаване на удостоверения 

169/12.10.
2021 

МЗХГ Приключила процедура м. 7.5 

170/12.10.
2021 

ДФЗ Приключила процедура м. 7.5 

171/13.10.
2021 

Община Тутракан Комуникация м. 7.2 

172/13.10.
2021 

Община Тутракан Комуникация м. 7.2 

173/13.10.
2021 

Община Тутракан Комуникация м. 7.2 

174/14.10.
2021 

Община Тутракан Комуникация м. 7.2 
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175/14.10.
2021 

Бахтинар Османова Уведом.писмо за фин. корекция по 
КППП 4.1 

176/14.10.
2021 

Даниел Янков Уведом.писмо за одобрен ПП от  
КППП 4.1 

177/14.10.
2021 

Георги Георгиев Георгиев Уведом.писмо за одобрен ПП от  
КППП 4.1 

178/14.10.
2021 

Иван Ангелов Георгиев Уведом.писмо за одобрен ПП от  
КППП 4.1 

179/14.10.
2021 

Велико Илиев Георгиев Уведом.писмо за одобрен ПП от  
КППП 4.1 

180/14.10.
2021 

Иванка Чобанова/Цв.Калчева Увед. писмо за допълнителна инф. за 
КППП 7.5- 494-S1 

181/14.10.
2021 

Фондация Архигет  Увед. писмо за допълнителна инф. за 
КППП 7.5- 494-S1 

182/18.10.
2021 

ДФЗ Договор НЧ Светлина 1904г. 

183/18.10.
2021 

МЗХГ Удължаване на приема по м. 4.2 

184/22.10.
2021 

ДФЗ Отговор на десетдневка Мярка 21 

185/27.10.
2021 

ДФЗ-Благоевград Отговор на десетдневка Мярка 7.2 

186/27.10.
2021 

МЗХГ Приключване на Мярка 4.1 - Трети 
прием 

187/27.10.
2021 

ДФЗ Приключване на Мярка 4.1 - Трети 
прием 

187-
А/29.10.20
21 

Димитър Стефанов  Удължаване срока на КППП 7.2-S2 

188/01.11.
2021 

Община Тутракан Втора комуникация КППП 7.2 

189/01.11.
2021 

Община Тутракан Втора комуникация КППП 7.2 

190/01.11.
2021 

Община Тутракан Втора комуникация КППП 7.2 

191/01.11.
2021 

МЗХГ Уведомително писмо за удължен 
срок на КППП 7.2-S2 

192/12.11.
2021 

ДФЗ Застраховка активи 

193/16.11.
2021 

МЗХГ Обучение на екипа и УС на МИГ 

193/16.11.
2021 

МЗХГ Определяна на наблюдател по 
Мярка 4.2 
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194/16.11.
2021 

ДФЗ Обучение на екипа и УС на МИГ 

195/18.11.
2021 

ДФЗ Приложение към застрахователна 
полица 

196/23.11.
2021 

МИ Отговор по Доклада на УО-ОПИК за 
КППП(2.074) 

197/30.11.
2021 

АПИДП-ИП-Д-р Енес Моллова  ЕООД Десетдневка по мярка 6.4 

198/02.12.
2021 

МЗХГ Приключила процедура м. 7.2 

199/02.12.
2021 

ДФЗ Приключила процедура м. 7.2 

200/02.12.
2021 

ДФЗ Отговор на писмо по заявка за 
плащане 19/19/4/0/00079/3/11 

201/03.12.
2021 

Бейджан Юсню Съгласуване на промяна на договор 

202/09.12.
2021 

ДФЗ Писмо за промяна на заявка за 
плащане за периода 01.07.2021 - 
30.09.2021г. 

203/10.12.
2021 

ДФЗ Отговор на десетдневка по мярка 6.4 

204/15.12.
2021 

AA ФАРМА ЕООД Комуникация мярка 4.2 

205/20.12.
2021 

Мин. на икономиката Отговор по Доклада на УО-ОПИК за 
КППП(2.074) 

 

 

14. Опис на приложения: 

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите; 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат 
от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР; 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване 
на споразумение за изпълнение на СВОМР; 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева; 

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 
финансиране в лева; 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР; 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева; 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за 
финансиране в лева; 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони; 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 
ЕЗФРСР; 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове; 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване 
на споразумение за финансиране в лева; 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева; 

 

 

Дата: 28.01.2021г. 

Представляващ МИГ: 

 Д-р Димитър Стефанов – председател на УС 

Име, фамилия, подпис 
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