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1. Управление на Местната инициативна група. 
 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 
органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 
такива)  
 
Органите за управление и контрол на МИГ са: 

- Общо събрание;  
- Управителен съвет; 
- Председател на УС на МИГ. 

 
Дейността на органите на МИГ спазва на принципите за:  

1. Изборност; 
2. Равнопоставеност; 

  3. Демократичност; 
 4. Мандатност; 
 5. Отчетност и отговорност на органите на сдружението; 
 6. Публичност на дейността на органите на сдружението 



Общото събрание е върховен колективен орган и се състои от представители на 
заинтересовани страни от територията на МИГ - юридически лица (фирми, земеделски 
производители, кооперации, Общини и граждански организации) с регистрация на МИГ – 
територията. 
В Общото събрание са представени 2-те Общини в МИГ-територията: 
- Община Тутракан, орган на местното самоуправление - представлявана от д-р Димитър 
Стефанов – Кмет на Община Тутракан, представителството е определено с Решение на 
ОбС. 
- Община Сливо поле, орган на местното самоуправление- представлявана от Валентин 
Атанасов – Кмет на Община Сливо поле, представителството е определено с Решение на 
ОбС. 
В Общото събрание от членове, Община Тутракан и Община Сливо поле имат право на 
един глас. 
Спазено е  задължителното участие на общините от територията на действие на МИГ в 
качеството си на юридически лица.  
Разпределението на секторното представителство в Общото събрание е съблюдавано с 
оглед препоръките за процентно балансирано съотношение, съгласно изискванията на 
Наредба 22/25.08.2017г. на МЗХГ. 
Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите с явно 
гласуване. Изборът на членовете на УС и КС също  става с явно гласуване. 
 
Правомощия на Общото събрание, съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията: 
- одобрява с решение Стратегията за местно развитие в пълния й вариант; 
- ежегодно приема отчета за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 
- определя членове от всеки сектор/заинтересована страна за участие в Комисия за избор 
на проекти към Стратегията за местно развитие; 
- одобрява годишния План за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 
- приема Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 
Общото събрание като върховен орган на МИГ Тутракан – Сливо поле взема решения, 
съгласно Устава на организацията. 
 
Управителният съвет е управителен орган на МИГ и  се състои от 7 членове, с 
представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на МИГ.  
 
През отчетния период, съставът на УС като управителен орган на сдружението не е 
претърпявал промени. Членовете на УС имат  изграден капацитет за работа по 
Стратегията за ВОМР, развити умения и знания за управление на местната група, 
работещи с мотивация и загриженост към дейностите на МИГ. През годините са се 
изградили ключови компетенции като професионалисти, представители на сектори и 
местни лидери. Членовете на УС ежегодно получават положителен вот от страна на 
Общото събрание. 
 



Съгласно Устава на  организацията, Управителният съвет ръководи дейността на МИГ и 
решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от 
компетентността на Общото събрание или на Председателя на УС 
- разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно 
функциониране на МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие; 
- избира представители на МИГ в национални и европейски мрежи на селските региони; 
- одобрява административен екип за изпълнение на Стратегията; 
- определя щатното разписание на МИГ; 
- изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на 
Стратегията за местно развитие; 
- изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 
- осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията; 
- одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията. 
 
В периода на отчитане няма промени, които засягат управлението на стратегията за 
ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ и състава. 
 
 
2. Персонал на Местната инициативна група. 
 
Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, двама експерти по прилагане на 
Стратегията за ВОМР и експерт икономист, отговарящи на изискванията в Наредба 
№22/25.08.2017Г г. на МЗХГ с която Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на 
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 
местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР): 
 
- Изпълнителен директор: доц.д-р Валентина Маринова; 
- Експерт по прилагане на стратегията: Шенел Хасанова; 
- Експерт по прилагане на стратегията: Ангел Ангелов; 
- Експерт икономист: Галина Стойкова. 
 
За посочените минимални позиции са съставени длъжностни характеристики, в които 
подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, 
подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност. 
 
Персоналът на  МИГ отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като 
неговите правомощия се определят с договора за наемане и включват следните 
отговорности и задължения, предвидени в Устава на МИГ: 
- Административно и експертно организира и ръководи работата на офиса по прилагане на 
Стратегията за местно развитие съгласно изискванията на българското законодателство, 
Договора за финансиране на МИГ и Наредба №22/25.08.2017г. на МЗХ с която Наредба се 
уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. (ПРСР) 
-  Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като конкретните му 
правомощия се определят с договора за наемане при спазване на всички разпоредби в 



Наредба №22/25.08.2017г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда за 
прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 
 

При разработване на Мултифондова  стратегия за местно развитие е предвидено 
екипът на МИГ да се състои само от 4-ма служители: изпълнителен директор на МИГ; 
експерт по прилагане на Стратегията на МИГ – 2 и експерт икономист - 1.  

 
3. Реализирани дейности: 
 
3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 
3.1.1      Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна 
неработоспособност и други, дължими от работодателя - чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 
от 2016 г. 

Разходите са утвърдени въз основа на Заповед за одобрение на разходи и дейности № 
№ РД 09-280/29.03.2021г., изменена със заповед № РД 09-711/14.07.2021г. Работните 
заплати и дължимите осигурителни вноски са разплатени в регламентираните срокове, 
при спазване на законодателството на страната. За периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г. 
сумата на одобрения разход е в размер на 123 257,28 лева и сумата на изплатените разходи 
е 123 257,28 лева. 

3.1.2 Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ 
на експерти (физически или юридически лица), свързани с прилагането на стратегията 
(оценители, консултанти, външни експерти и други) - чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 
2016 г.) 

3.1.2.1 Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодател на 
експерти, свързани с прилагането на стратегията - оценители 

Планираните разходи възлизат на 21 480,00 лева. 
За отчетния период МИГ Тутракан - Сливо поле е провел 9 оценителни сесии за прием 

на проектни предложения: два приема по мярка 4.1; мярка 7,6; мярка 6.4; два приема по 
мярка 7.5; мярка 21, мярка 7,2 и мярка ОПИК. Общо реализираните разходи възлизат на 
8 771,00 лева за извършени оценки на етап АСД и ТФО. 

3.1.2.2 Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодател на 
експерти, свързани с прилагането на стратегията – помощник-оценители 

Планираните разходи възлизат на 1 920,00 лева. 
- помощник-оценители - 9 за 0,00 лева. 
3.1.2.3 Външни експерти, предоставящи услуги по прилагане на СВОМР (изготвяне 

на насоки, други документи, консултиране на МИГ и др.) 
Планираните разходи са за 60 дни за 10 740,00 лева. 
През отчетния период има сключени 2 договора: 
- за промяна в стратегия и консултации – договор № 92/01.04.2021г. с Мария 

Гурманова за 5370,00 лева 
- консултации по изпълнение на стратегията – договор № 120/15.09.2021г. с Филиз 

Юсеинова за 2685,00 лева  
Платената сума по тези договори е 8 055,00 лева за 45 дни положен труд. 
3.1.3 ЗОпростени разходи - в това перо са отчетени разходите за наем, интернет, 

пощенски услуги, канцеларски материали и консумативи за принтери, телефони и др. 



Нормативно-определените разходи са до 15% от разходите по чл. 9, ал. 2, т. 1. 
Планираните разходи са в размер на 18 488,59 лева, а реализираните са 10 602,41 лева. 

3.1.4 Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен 
орган на МИГ съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление 
№ 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на 
Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.) - чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 
2016 г. 

Планираните разходи са в размер на 12 000,00 лева, а реализираните такива са 2 786,00 
лева. 

3.1.5 Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер 
и офис оборудване и обзавеждане - чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 1 от 2016г. 

Планирани са разходи в размер на 2 003,00 лева, като няма усвояване по това 
финансово перо. 

3.1.6 Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за 
изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи по реда на тази наредба, както и 
на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. до срока, определен за 
задължително застраховане съгласно същата наредба - чл. 9, ал. 2, т. 11 от Наредба № 1 от 
2016 г. 

Планираните разходи за застраховка на закупени активи са 2000,00 лева, но реално 
изразходваните средства са 189,92 лева. Активите са застраховани в срок и полиците са 
сключени със ЗАД Алианц България. 

3.1.7 Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи 
на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния 
върховен орган в срещи с други МИГ и други - чл. 9, ал. 2, т. 14 от Наредба № 1 от 2016 г. 

Организирана е една двудневна работна среща на МИГ-овете от северен централен 
район с участие на представители на МЗХГ и ДФЗ. Изразходваните средства са 182,00 
лева при планирани 364,00 лева. 

3.1.8         Разходи за участие на МИГ в дейности на Асоциация Българска национална 
лидер мрежа. Плануван размер на членски внос 360,00 лева и изразходвани средства 
360,00 лева 

3.1.9 Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за 
издаване на изискуеми документи - чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба № 1 от 2016г. 

3.1.9.1 Банкови такси за управление на сметки - МИГ Тутракан - Сливо поле има 
открити две разплащателни сметки - в ЦКБ АД и ПИБ АД. През отчетния период са 
заявени за възстановяване 430,60 лева банкови такси, начислени по сметката в ПИБ АД от 
одобрените по бюджет 1 200,00 лева. 

3.1.9.2 Такси за издаване на изискуеми документи - планираните разходи са били в 
размер на 600,00 лева, а изразходваните средства са 345,00 лева за издаване на 
удостоверения за липса на задължение към общините на членовете на УС и служителите 
на сдружението. 

3.1.10 Мониторинг за изпълнение на стратегията - сключен е договор за 
мониторинг на изпълнението на стратегията. Планираните средства по бюджет са 1 680,00 
лева и в същия размер са изразходвани. 

3.1.11         Разходи за обучения на членовете на КВО и УС за писане, отчитане и 
мониторинг на проекти по ПРСР (за най-малко 10 участника) 

По бюджет са планирани 2 еднодневни обучения за 1 430,00 лева.  
Реализирани са на 26 и 27.05.2021 г. в гр. Сливо поле и в гр. Тутракан и двете 

обучения, като платения разход е 1 420,80 лева. 



3.1.12 Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган 
във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие - чл. 9, ал. 2, т. 13 

По бюджет са планирани 2 еднодневни обучения за 3 000,00 лева. 
 Реализирани са 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.  

За проведените две обучения, платения разход е 1 420,80 лева.  
 

Общата сума на разходите по първата част от бюджета - Текущи разходи за 
управление на Стратегията на МИГ по чл. 9, ал. 2 за периода от 01.01.2021 г. до 
31.12.2021 г. възлизат на 159 509,81 лева и са в рамките на одобрената сума по 
бюджет. 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 
нейното изпълнение: 

 
3.2.1 Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) 
Планираните разходи по бюджет са за изработване на два анализа на обща 

стойност 9 382,00 лева. 
С „Ивви Сълюшън“ ЕООД е сключен договор № 111/20.08.2021г. за реализиране на 
следните анализи: 

1. Анализ с две подтеми:  
- Измерване на ефекта от работата на МИГ със заинтересованите страни и местната 

общност за периода 2018-2021г. 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. 

2. Анализ Развитие на неземеделски икономически дейности на територията на 
МИГ: Възможности, насоки и добри европейски практики. Обосновка при 
разпределението по мерки на средствата, предвидени за този МИГ през преходния период. 

Анализите са направени, а заплатения разход е в размер на 9 320,00 лева. 
 
В резултат на направените анализи е необходимо да се работи и за по-добра 

информираност на бенефициентите, относно  възможностите  за  кандидатстване  и  
допустимите  дейности,  за  които  е  възможно  финансиране, както и върху капацитета на 
общността и потенциалните бенефициенти за подготовка  на  самите  проекти и  за  
предоставяне  на  по-подробна  информация  за  източниците на финансиране, начина на 
подпомагане и възможности за осигуряване на  финансови средства за изпълнение на 
проектите. 

 
3.2.2  Разходи за поддръжка на интернет страницата на МИГ 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 са сключени договори №94/12.05.2021 с 
Ивайло Стефанов Косулиев. 

За осигуряване на публичност за своята дейност, МИГ Тутракан - Сливо поле 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; 
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. 

Разчетите по бюджет са били 1 068,00 лева. В същият размер са и изразходваните 
средства. 

3.2.3 Публикации в регионални медии. 



В изпълнение на чл. 46а, ал. 4 от Наредба № 2/2015г. в срок от три работни дни от 
активиране на процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020, МИГ 
публикува обявата в местен вестник. В местни вестници и медии има отразени проведени 
работни срещи, обучения и др. мероприятия, организирани от МИГ Тутракан - Сливо 
поле. 

Реализирани са публикации регионални медии: 
 

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 

 
Планираните разходи по бюджет са за 20 публикации за 7 200,00 лева. Реализирани са 14 
публикации за 5 034,00 лева. 

 
3.2.4  Излъчвания в регионални медии. 
 
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 
 



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 
 
 
Планираните разходи по бюджет са за 45 минути за 5 085,00 лева. Реализирани са 45 
минути за 5 040,00 лева. 

 

3.2.5 Разходи за изработване на рекламни материали за популяризиране, 
информиране и публичност 

За реализирането на дейността са изработени 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. Сключен е договор № 110 на 14.07.2021г. с „Инфовизион“ ЕООД. През отчетния 
период са изработени рекламните материали по договора, като същият е изпълнен на 
100%. 

Изработени са следните материали при спазване на изискванията на Единния 
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 
- 2020г., като на всички рекламни материали са поставени емблемата на ЕС, общото лого 
на програмен период 2014 - 2020г., упоменат е финансиращия фонд, както и Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, съгласно приложение 1 към доклада. 

Сумата на разходите за изработка на рекламни материали за отчетния период е 19 357,50 
лева при планирани 19 462,50  лева. 

 
3.2.6  Излъчвания в регионални медии. 

 
Реализиран е филм „Успехи и предизвикателства на местната общност на територията на 
МИГ Тутракан - Сливо поле“, като части от филма са пуснати в тв канала на TV Агро 

- https://agro.bg/videa/rastenievadstvo-38/investitsii-koito-se-otplashtat/ 
  

- https://agro.bg/videa/liubopitno/zashto-nyama-bezrabotitsa-v-obshtina-slivo-pole/ 
 

- https://agro.bg/videa/zhivotnovadstvo-1/dimo-denchev-mlekoprerabotvatel-visokoto-dds-na-
hranite-ni-ubiva/ 
 

- https://agro.bg/videa/rastenievadstvo-38/v-kakvo-investira-kooperativ-ot-ovoshtari-v-
severna-balgariya/ 
 

- https://agro.bg/videa/zhivotnovadstvo-1/nay-golemiyat-problem-za-ribovadite-e-lipsata-na-
subsidii/ 

 



Планираните разходи по бюджет са за 1 бр. за 9 300,00 лева. Реализирани са 1 бр. за 9 
300,00 лева. 

3.2.7 Провеждане на събития - 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. 

 
Планираните разходи по бюджет са за 1 бр. за 16 140,00 лева. Реализирани са 1 бр. за 

14 722,99 лева. 
 

3.2.8 Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за 
местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително и 
роми. 

Планирани са, както следва: 
- 10 броя информационни срещи за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти за 

минимум 10 участника за сумата от 1820,00 лева; 
- 2 броя информационни срещи за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти за 

минимум 20 участника за 582,00 лева; 
- 1 брой конференция за минимум 50 участника за 698,00 лева;  
- 16 броя еднодневни обучения за местни лидери, свързано с подготовка, изпълнение и 

отчитане на проекти за минимум 10 участника за сумата от 11 440,00 лева; 
Общо планираните разходи са за 14 540,00 лева. 
Извършените информационни дейности са част от задължителните дейности при 

обявяване на прием. Сключен е договор № 95/12.05.2021г. с изпълнител «Дика Консулт» 
ООД, която подготви и реализира следните информационни срещи през отчетния период, 
свързани с подготовката изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР: 

Реализирани са двадесет и осем събития на територията на общините Тутракан и 
Сливо поле: 

3.2.8.1   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. 

 

3.2.8.2   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 и в гр. Тутракан - 2 бр. 
 



3.2.8.3   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.  
 
Реализираните разходи за проведените срещи са в размер на 13 768,40 лева. 
 

Общата сума на разхода по втората част от бюджета - Разходи за 
популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията и нейното изпълнение - 
чл. 9, ал. 3 за отчетния период 01.01.2021 - 31.12.2021. възлизат на 77 610,89 лева и е в 
рамките на одобрената сума по бюджет. 

Общата сума на извършените дейности и разходи за 2021г., заявени за 
възстановяване е 237 120,70 лева.  

Всички извършени разходи са в съответствие с процедурите от Закона за 
обществените поръчки при избор на изпълнител за текущи разходи и популяризиране на 
стратегията на територията на действие на МИГ. Списък на планирани, в процес на 

провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране е 
изпратен на ДФЗ за предварителен контрол. 

На интернет страницата на МИГ е качен и списък на физическите и юридическите 

лица, с които МИГ Тутракан - Сливо поле има сключени договори през 2021 г. 
 
Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период–  приложение 
към доклада 
 
 

 
 

Таблица 2 — Индикатори 

Индикатор Мъже Жени Общо 
<25 > 25 <25 > 25 

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 2 26 1 11 40 

Брой на участниците в 
обучения 21 68 2 92 183 

Брой на участниците в 
семинари и 
информационни 
срещи 7 61 8 89 165 

 



4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

НЕПРИЛОЖИМО за настоящия отчетен период 
 
5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 
приложимо).     
НЕПРИЛОЖИМО за настоящия отчетен период 
 

Дата: 01.03.2022 г. 

Д-р Димитър Стефанов 

Председател на УС 

МИГ Тутракан – Сливо поле 
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