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     Съдържание на доклада с номерирани страници; 

 
  № 
 

 
Наименование 

 
Страници 

     1. Списък на съкращенията, включени в доклада 2 

     2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 

групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ; 
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     3.  
 

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и 

малцинствени групи, при наличие на такива; 
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     4.  Изпълнение на целите на СВОМР; 32 

     5.  Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 35 

     6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 39 

     7.  Управление на Местната инициативна група 39 

     8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение 

 
40 

      9. Проведени посещения на място от страна на представители на УО 

на програмите 

 
41 

     10. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики  48 

     11. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен 

ред 

48 

     12. Опис на приложенията 56 
   

 
1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ 
ИСУН Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 
МЗХГ Министерство па земеделието, храните и горите 
ПРСР 2014 – 2020г. Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
ОПРЧР 2014-202 г. Оперативна програма „Развитие па човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. 
ОПИК 2014-2020 г. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г. 
ОПНОИР 2014-
2020г 

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014 -2020 г 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 
УО Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие 
СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 
МИГ Местна инициативна група 
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ИГРП Индикативна годишна работна програма 
УС Управителен съвет 
КУО Колективен управителен орган 
КВО Колективен върховен орган 

 
 
 
2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 
заинтересовани лица на територията на МИГ; 
 
   През 2020 година екипът на  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  
организира информационни събития за популяризиране на стратегията.  

   Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за 
територията на общините Главиница и Ситово по Споразумение РД 50-34 от 20.04.2018 г. с 
Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, 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 2014-2020г. „Местна инициативна група Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа” проведе еднодневни работни/информационни срещи с всички 
заинтересовани лица, организирани във връзка с приемите за финансиране на проектни 
предложения по стратегията.  

Информационните събития се проведоха в населените места от територията по 
следния график: 

Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души: 

 На 27.07.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община гр.Главиница; 
 На 27.07.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община с.Ситово. 

Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души: 

 На 27.07.2020 г. от 13.00 часа в с. Вълкан; 
 На 27.07.2020 г. от 15.00 часа в с. Листец; 
 На 27.07.2020 г. от 17.00 часа в с. Подлес; 
 На 28.07.2020 г. от 15.30 часа в с. Осен; 
 На 28.07.2020 г. от 17.00 часа в с. Стефан Караджа; 
 На 29.07.2020 г. от 15.30 часа в с. Гарван; 
 На 29.07.2020 г. от 17.00 часа в с. Попина; 
 На 30.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Искра; 
 На 30.07.2020 г. от 13.00 часа в с. Босна; 
 На 30.07.2020 г. от 15.00 часа в с. Суходол. 

   Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за 
територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД 50-34 от 20.04.2018 г. с 
Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, 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., екипът на „Местна инициативна група 
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” проведе обучения, както следва: 
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  На 28.07.2020 г. от 10.00 часа в гр. Главиница 

тема: "Неформалното лидерство като предпоставка на устойчивото развитие на територията 
на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"" 

 На 28.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Ситово 

тема: "Често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти. Финансови 
корекции" 

 На 29.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Ситово 

тема: "Неформалното лидерство като предпоставка на устойчивото развитие на територията 
на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"" 

 На 29.07.2020 г. от 10.00 часа в гр. Главиница 

тема: "Често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти. Финансови 
корекции" 

 На 30.07.2020 г. от 10.00 часа в гр. Главиница 

тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ" 

 На 31.07.2020 г. от 10.00 часа в с. Ситово 

тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ" 

 

3. Постигнато въздействие от СВОМР върху уязвими и малцинствени групи, при 
наличие на такива; 
 

  За да се постигане подобрение на достъпът до качествено образование, да се насърчи 
социалната и образователна интеграция на ученици от маргинализирани групи, да се 
намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и се повиши образователният 
статус като устойчива тенденция на територията на МИГ от изпълнението на Стратегията 
за отчетната година, МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа проведе прием на 
проектни предложения по процедура № BG05M2OP001-3.008 „Уча се, за да сполуча” по 
ОП НОИР. По процедурата бяха подадени, оценени и одобрени три проектни предложения. 
Към настоящия момент бенефициентите изпълняват подписаните договори, както следва: 
 
     1. Проектно предложение BG05M2OP001-3.008-0001 „Моите корени и моето бъдеще”-             
кандидат СУ „Васил Левски”. Общ размер на БФП 198 970.05 лева. 
 
Цел: Да се подобри достъпът до качествено образование, да се насърчи социалната и 
образователна интеграция на ученици от маргинализирани групи в СУ „Васил Левски”, да 
се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и се повиши 
образователният статус като устойчива тенденция на територията на община Главиница.  
 
Под цели:  
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1. Въвеждане на иновативни форми за подобряване достъпа до образование и превенция на 
отпадане от образователната система на ученици от маргинализираните групи.  
2. Насърчаване съвместните изяви на ученици от маргинализираните групи и техните 
съученици, и ангажиране на родителите в училищния живот за превенция на отпадането от 
образователната система.  
3. Ангажиране на общността за насърчаване социалната и образователна интеграция на 
ученици от маргинализирани групи и за повишаване на образователният статус като 
устойчива тенденция в общината.  
Връзката на целите с предвидените резултати се обосновава от това, че в иновативни 
интеграционни дейности, чрез прилагане на интегриран подход за превенция отпадането от 
образователната система по проекта се включват над 50% от учениците и техните родители, 
в т.ч. всички ученици от маргинализираните групи. Резултатите от дейностите 
представляват нов устойчив модел на социално включване и интегриране чрез ангажиране 
на ученици, учители, родители и общността, който ще продължи и след проекта.  
Проектът съответства на Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, като отговаря на идентифицираните потребности на целевите групи, а именно:  
- Развиват се услуги, които да интегрират в образователния процес ученици от 
маргинализирани и малцинствени групи, за да се намали делът на отпадналите от 
училищно образование и да се повиши образователният статус като устойчива тенденция;  
- Осъществява се превенция на агресивното поведение чрез ресурсите на училището и 
развитие на нови извънкласни дейности.  
- Учителите в училището развиват допълнителни знания и умения за превенция на 
агресията и отпадане от образованието чрез иновативни извънкласни занимания в клубове 
по интереси, допълнителни занятия по БЕЛ, прилагане на добри практики за работа в 
мултикултурна среда.  
- Предоставя услуги за превенция срещу ранното отпадане от училищно образование, чрез 
активната работа с учениците от маргинализирани групи и техните семейства; чрез 
съвместни мероприятия с деца и родители от маргинализираните групи и техните 
съученици за преодоляване на негативните стереотипи.  
- Съвместно с партньора Община Главиница, ангажира цялата общност чрез съвместни 
мероприятия за толерантност и подкрепа, вместо социално изключване.  
Проектът е в съответствие с Приоритет 3, СЦ 1 на СВОМР на „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”, а от тук и на ОПНОИР, ПО 3, ИП 9.ii и с Общинския план за 
развитие на община Главиница 2014-2020, Приоритет 2 - Инвестиции в образование, спорт 
и социални дейности.  
Проектът надгражда проекти, реализирани от кандидата и партньора без да дублира други 
проекти. 
 
Дейност 1. 
Нови форми за пълноценна социализация в начален етап. 
 
Цел: Включване на ученици от маргинализирани групи в начален етап и на техни 
съученици в съвместни иновативни форми за пълноценна социализация, както и 
приобщаване на родителите в съвместни дейности за преодоляване на негативни 
стереотипи и дискриминационни нагласи. Изграждане култура на търпимост, толерантност 
и позитивни нагласи при учене в мултикултурна среда. Привличане на родителите за 
съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в образователния процес и 
извънучилищните дейности, с оглед превенция на ранното отпадане от образование.  
С дейността ще се въведат иновативни извънкласни форми за възпитаване на толерантност, 
взаимопомощ и разбирателство между учениците от различните етноси и култури в 
училището, в т.ч. от ромската и турската етническа общност.  
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В клубните и интеграционни мероприятия ще вземат участие: 30 ученици от целевата група 
(ЦГ) в начална образователна степен и 40 техни съученици; 30 родители/настойници на 
учениците от ЦГ.  
Обучението в клубовете и мероприятията ще се извършва от учители с допълнително 
споразумение към трудовия договор. Дейността отговаря на идентифицираните нужди на 
целевите групи, а именно: необходимост от равен достъп и самочувствие в рамките на 
образователната система и от създаване на предпоставки за успешна социализация на 
учениците от етническите малцинства и превенция на агресията и отпадането от училище 
като въвежда и утвърждава мерки за съхраняване и развитие на културната идентичност на 
учениците от етническите малцинства; за приобщаване на родителите към учебния процес 
и извънкласната дейност; за възпитание на толерантност и съпричастност във всички 
ученици и техните родители; за превръщане на културното многообразие в източник и 
фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване на 
атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство, както и за формиране на 
подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на 
настоящия проект.  
Под дейности:  
1. Провеждане на учебен час в автентична българска, ромска и турска среда, в дома на деца, 
изявили желание - уроци ще се проведат в 3 семейства – по 1 от всяка етническа група, 
представена в училище. Учителят работи в сътрудничество с родителите.  
2. Открити уроци "Аз уча моите родители" - 3 бр. - уроците се подготвят от децата и 
учителите в рамките на 5 часа, а родителите са "ученици". Темите са за бита, традициите и 
празниците на различни етноси и религии.  
3. Родителите-учители - провеждане на 3 открити урока, по учебен предмет от културно-
образователна област, подготвени от родители с помощта на учителите и учениците.  
4. Клуб "Пеем и танцуваме заедно": Ще се формират 2 танцови групи от ЦГ и техните 
съученици, които ще проведат 108 тренировки по 1 час с учител в рамките на проекта, 
както и ще имат своите публични изяви като участват в състезанията и мероприятията в 
другите дейности по проекта.  
5. Клуб "Добър четец" за начинаещи - включват се 2 групи ученици, със затруднения при 
овладяване на знанията по БЕЛ, които заедно със свои съученици се обучават на 
изразително четене на приказки и произведения, извън задължителната литература. Ще се 
провеждат уроци по изразително четене, презентации и обучителни филми по правоговор и 
правопис, ролеви игри по приказки и др. Участниците ще се включат в „Ден на 
грамотността” и състезание "Най-добър четец", на които ще присъстват и ученици от 
другите 3 училища в общината. На класираните на първите три места ще се раздадат 
награди. В рамките на клуба ще се изгради училищна библиотека, за която ще се закупят 
книги по проекта, а родители и ученици ще я допълват с дарения. Залата ще работи и като 
читалня за всички ученици. 
Дейността надгражда без да дублира дейностите по проекти BG05M2OP001-2.011-0001 
"Подкрепа за успех", BG05M2OP001-2.012-0001 ”Образование за утрешния ден” и 
BG05M20P001-2.004 "Твоят час". 

 
Резултат 
Дейността води до постигане на целите и положително въздействие върху участниците като 
постига резултати, както следва: 

1. Повишена мотивация за учене в мултикултурна среда на 30 ученици от 
маргинализираните групи в начална образователна степен и на 40 техни съученици. 
Възпитание на толерантност, преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни 
нагласи. 
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2. Приобщаване на 30 родители/настойници в съвместни дейности с учениците и учителите 
за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи, чрез привличането 
им за съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в образователния процес 
и извънучилищните дейности. 

3. Изграждане култура на търпимост, толерантност и позитивни нагласи при учене в 
мултикултурна среда в учениците, родителите и учителите. 

4. Проведени 3 учебни часа в автентична българска, ромска и турска среда (в дома на деца, 
изявили желание за това). 

5. Проведени 3 открити урока "Аз уча моите родители", в които учениците са учители. 

6. Проведени 3 урока, в които родителите са учители. 

7. Създаден клуб "Пеем и танцуваме заедно" с 2 танцови групи. Проведени 108 тренировки 
по 1 час под ръководството на хореограф. 

8. Създаден клуб "Добър четец" за начинаещи с 2 групи от начален курс. 

9. Проведени успешно „Ден на грамотността” и състезание "Най-добър четец", на които ще 
присъстват и ученици от другите 3 училища в общината. Връчени награди на учениците, 
класирани на първите три места. 

10. При спазване разпоредбите на ЗОП, обезпечени с оборудване и материали: 

- Уроци в автентична среда: 33 тетрадки и химикалки; флип-чарт (тъй като урокът е 
изнесен) и блок-листа по 1 бр., маркери-3 бр. 

- Открити уроци "Аз уча моите родители": 30 тетрадки и химикалки. 

- Клуб "Пеем и танцуваме заедно": Материали- 30 мъжки и дамски народни носии (по 10 
бр. български, турски и ромски); Blultooth колона. 

- Клуб "Добър четец": Оборудване: двоен чин - 15 бр.; бюро; стол; климатик-2бр.; 
телевизор; шкаф-бибилотека; книги за библиотеката и за награди в двете събития 

11. Оформени трудови досиета и изплатени възнаграждения на учители - провеждащи под 
дейностите при спазване на КТ и КСО. 

Дейностите се документират със снимки, присъствени списъци и списъци на раздадени 
материали, протоколи от проверки. 

 
Дейност 2 
Нови форми за пълноценна социализация в прогимназиален и гимназиален етап. 
Цел: Да се изгради култура на търпимост, толерантност и позитивни нагласи при учене в 
мултикултурна среда сред учениците от маргинализирани групи в прогимназиален и 
гимназиален етап и на техни съученици, чрез включване в съвместни иновативни форми за 
пълноценна социализация, както и приобщаване на родителите в дейности за преодоляване 
на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи. Да се получат трайни познания, 
опит и мотивация за продължаване в средно образование и успешното му завършване, за 
правилен избор на професия и бъдеща реализация на трудовия пазар. 

В дейността участват: 70 ученици от ЦГ в прогимназиална и гимназиална степен и 80 техни 
съученици; 70 родители/настойници на учениците от ЦГ. Обучението в клубовете ще се 
извършва от учители с допълнително споразумение към трудовия договор, а обучението на 
активистите ще се възложи на изпълнител. 

Предизвикателство пред ръководството на училището е, че в предходната учебна година са 
отпаднали 5 ученици роми. Висок е броя на отсъствията от училище сред ромите - 98 
ученика са направили 4500 неизвинени отсъствия, а ученици от турското малцинство имат 
1000 неизвинени отсъствия. Това се обяснява с липсата на образование, безработица, 
бедност и социално изключване на родителите. Друг проблем е, че училището няма 



 

8 
 

възможност да финансира извънучилищни форми на учене чрез забавление, с 
интеграционен характер; за професионално ориентиране и мотивиране, които да привличат 
и задържат учениците. 

Под дейности: 

1. Дискусия "Уча се, за да сполуча" в края на всяка от двете учебни години. Ще участват 
ученици, родители и учители, представители на партньора. Изпълнител ще осигури 
професионален консултант, който е лектор-модератор и презентация на дискусията. Ще се 
представят най-търсените професии на трудовия пазар и възможностите за придобиване на 
актуална професия, както и успели в бизнеса, културата или спорта жители от различните 
етноси. 

2. Фолклорна и театрална школа "Приятели". Ще се сформират 2 танцови групи и 1 
драматична, които ще изучават танците на различните етноси; ще правят възстановки на 
традиционни празници и спектакли по изучавани произведения. Те ще участват в 
обществените мероприятия по проекта. 

3. Клуб "Родолюбие" - 2 гр. ученици, ще добият нови знания за природното разнообразие на 
страната, защитата на растителни и животински видове, политиките по опазване на 
околната среда. Ще се изготвят презентации и фото-изложби за любими места, животни, 
природни забележителности, теми по опазване на околната среда, добри примери за 
превенция насилието срещу животни и грижата за тях, прекратяване на замърсяването на 
нашия дом, улица и природа, които ще участват в конкурс "Бъдещето на Земята е в нашите 
ръце". 

4. Клуб ”Единни в многообразието” - Провеждане на занятия за културата, общественото 
развитие и философията на отделните исторически периоди за 2 гр., с акцент на добрите 
примери за етническа солидарност и обществена активност. Клубът ще се създаде в 
помещение, което ще се оборудва по проекта. В него със съдействието на родителите ще се 
направи и кът „Традициите на етносите”, като се изложат традиционни носии и предмети 
от бита и културата. Участниците ще се включат в конкурс за есе с презентация "Единни в 
многообразието". 

5. Обучения на ученици-наставници за организиране на дейности по повишаване на 
мотивацията за продължаване на образованието, подпомагане на застрашени съученици, 
обществени изяви. 

6. Индивидуално консултиране на ученици в риск и изготвяне на профил с техните 
дефицити и нужди, както и план за подкрепа на учениците ще се извърши от изпълнител. 

Дейността ще се обезпечи с оборудване по проекта на 2 свободни помещения, които са без 
отопление и мебели, тъй като учебните кабинети са ангажирани и не са подходящи за тези 
дейности. Ще бъдат осигурени: специализирани помагала "Техники за учене" и 
Професионален справочник, с представяне на ключови за трудовия пазар професии, 
раздадени на целевата група и за училищната библиотека. 
 
 
Резултат 
Дейността води до постигане на целите и положително въздействие върху 
участниците като постига резултати, както следва: 
1. Повишена мотивация за учене в мултикултурна среда на 70 ученици от 
маргинализираните групи прогимназиален и гимназиален етап и на 80 техни съученици. 
Възпитание на толерантност, преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни 
нагласи. 

2. Приобщаване на 70 родители/настойници в съвместни дейности с учениците и учителите 
за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи, чрез привличането 
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им за съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в образователния процес 
и извънучилищните дейности. 

3. Проведени 2 дискусии "Уча се, за да сполуча" с общо поне 50 участника - родители, 
ученици представители на бенефициента и партньора. 

5. Създадена Фолклорна и театрална школа "Приятели" с 2 танцови групи и 1 драматична. 
Проведени по 60 репетиции от всяка група. Усвоени от преподавателя 180 уч.часа. 

6. Създаден клуб "Родолюбие" с 2 танцови групи. Проведени успешно 200 уч.часа занятия 
на групите от преподавателите обществени науки (по 100 уч.часа за група). 

7. Създаден клуб ”Единни в многообразието” с 2 групи от горните курсове. Проведени 
успешно 200 уч.часа занятия на групите от преподавателите обществени науки. 

8. Създаден кът „Традициите на етносите”. 

9. Проведени успешно конкурси за есе и презентация "Бъдещето на Земята е в нашите 
ръце" и ”Единни в многообразието”, на които ще присъстват и ученици от другите 3 
училища в общината и партньора. Връчени награди на 6 ученици, класирани на първите три 
места. 

10. При спазване разпоредбите на ЗОП, възложени на изпълнител: 

- материали за участници в дискусии "Уча се, за да сполуча": 50 папки, тефтери и 
химикали; 

- лектор и модератор на 2 дискусии - 12 ч.; 

- разработка и печат на 400 бр. Професионален справочник и 400 бр. помагало "Техники за 
учене", които се раздават срещу подпис на участниците в проекта, а останалите се 
предоставят за ползване на училищната библиотека, създадена в дейност 1. 

- закупени 30 традиционни носии и костюми (по 10 от етнос) за танцовите и драматичната 
група. 

- материално осигурен и оборудван клуб "Родолюбие" с: телевизор и стойка-1бр; чин и стол 
по 30бр; бюро и офис стол по 1бр; климатик-2; шкаф-1бр.; 3 награди - електронен четец.; 
картон; рамки; гланц. хартия. 

- материално осигурен клуб ”Единни в многообразието” с: телевизор и стойка-1бр; чин и 
стол по 22бр; бюро и офис стол по 1бр; климатик-2; шкаф-1бр.; речници-4бр.; 3 награди-ел. 
четец. 

- проведено 400 уч.часа индивидуално обучение на 40 ученици-наставници. 

- индив. консултиране 500 ч. и подготовка на 100 профила и планове за подкрепа на 
ученици в риск. 

11. Оформени трудови досиета и изплатени възнаграждения и осигуровки по допълнително 
споразумение към трудовия договор на учители - провеждащи под дейностите при спазване 
на КТ и КСО. 

Дейностите се документират със снимки, присъствени списъци и списъци на раздадени 
материали, протоколи от проверки, налични презентации. 
 
Дейност 3 
Работа с родителите в полза на образователната интеграция, приемането на 
различието и преодоляване на негативните стереотипи. 
 
Описание 
Дейността е насочена както към ромските родители/родителите от етническите малцинства, 
така и към родителите от мнозинството. Ще участват родители от всички етноси, което е 
предпоставка за формирането на доверие и толерантност между тях. Целта е привличане на 
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родителите/настойниците от маргинализирани семейства и включване на повече родители 
от всички етноси за съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в 
образователния процес и извънучилищните дейности, с оглед превенция на ранното 
отпадане от образование. Акцентира се на повишаване капацитета на родителите, 
мотивирането и активизирането им за участие в училищния живот, овластяване на 
родителите в подкрепа на училищните политики за образователната интеграция на децата и 
учениците от целевата група. Част от тези родители са с незавършено основно и дори 
начално образование, участват рядко в образователния процес и възприемат обучението и 
училището като "чужда" територия. Образованието и социализирането не е сред водещите 
ценности и приоритети на общността. В резултат в училището няма подкрепа от някои 
родители, защото те изпитват недоверие към него и към учителите. С цел активизиране на 
етническите малцинства и ромите ще бъде формиран Родителски клуб и инициативи за 
съвместно участие в празници и в мероприятията, организирани по проекта. 

Ще се създаде база-данни за семействата на учениците в риск, чрез анкетиране „от врата на 
врата” проведено от изпълнител със социална анкета и интервю със семействата на 
учениците, включени в проекта. За минимализиране на родителите, които възпрепятстват 
децата си от редовно посещения на учебни занятия ще бъде проведена индивидуална и 
групова мотивационна работа с родителите, която цели образователна интеграция на 
техните деца, чрез развитие на местната общност и толерантност към интеркултурната 
образователна среда. 

Ще се създаде Родителски клуб в училището: медиаторите (подпомогнати от класните 
ръководители) ще стимулират обединяването на активни родители в клуба. Медиаторите са 
2 лица, назначени по проекта от партньора Община Главиница. 

Ще се проведат родителски лектории: за повишаване на информираността на родителите и 
тяхното активизиране, като се организира цикъл от родителски лектории, включващ 
лектории на общинско ниво - веднъж на учебен срок, с участието на родители на ученици 
от маргинализираните групи и активни родители. 

Необходима е и индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от 
редовна посещаемост на училище: ще бъде осъществявана перманентно от медиаторите на 
партньора и от членовете на Родителския клуб. Членовете на Родителския клуб и 
медиаторите ще мотивират за включване в дейностите по проекта родителите от целевата 
група. 

Ще се развият форми на родителски мониторинг, по методика разработена от външен 
изпълнител, за качеството на образование в училището и други форми на родителско 
участие: в края на всеки срок Родителския клуб ще провежда стандартизирана анкета с 
извадка от родители и фокус-групи за удовлетвореността от учебния процес и предложения 
за подобряването му. Резултатите ще бъдат споделяни с училищното ръководство и ще се 
търсят начини за съвместно разрешаване на проблемите. 

Със съдействието на партньора Община Главиница ще се организират 2 съвместни срещи с 
медиатори и Родителски клубове от община Ситово с участие на образователните 
медиатори и ръководителите на клубовете, за да подпомогнем обменът на успешен опит и 
подкрепата между съмишленици от различни общини. Едното от мероприятията ще е 
изнесено на територията на Ситово. 

Партньорът ще организира и проведе информационни кампании за преодоляване на 
негативните стереотипи по повод традиционни и национални празници и конференция с 
участието на учители, ученици, родители, представители на образователните и социалните 
институции, на общината, на НПО, медиите и други заинтересовани страни. 
 
Резултат 
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Резултатите от дейността дават принос към изпълнението на главната цел, както 
следва: 
1. Създадена база-данни за семейната среда на 80 ученика в риск. Анкетирането обхващаща 
минимум 100 родители/настойници и близки. 

2. Създаден Родителски клуб в училището. 

3. Включени минимум 20 родители в дейностите на Родителския клуб. 

4. Проведен от изпълнител цикъл от 4 родителски лектории, включващ 8 модула. 

5. Включени 100 родители в родителските лектории. 

6. Проведени от медиаторите минимум 40 разговори-консултации с родители относно 
мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца. От тях – минимум 10 разговора 
с родители, които възпрепятстват децата си от посещаване на училище. 

7. Проведени 200 анкети с родители за оценка на удовлетвореността от училището и 
основните срещани проблеми по разработена от изпълнител методика за обратна връзка 
"училище-семейство". 

8. Подсигурено участие на образователните медиатори и ръководителите на Родителския 
клуб в общо 2 съвместни срещи с медиатори и Родителски клубове от община Ситово. 

9. Проведени инициативи за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи, 
основани на етнически произход и културна идентичност и за ангажиране на институциите 
и общността: 

- Проведени информационни кампании по повод Международния ден на толерантността 16 
ноември, Международния ден на ромите 8 април, Деня на европейските езици 26 септември 
и традиционни етнически и национални празници. 

- Проведена двудневна конференция в края на проекта „Заедно можем повече“ с 60 
участника. 

10. Назначени по трудов договор и изплатени възнаграждения, съгласно КТ и КСО на 2 
медиатори от партньора. 

11. Разработени и разпространени: 500 брошури с добри практики за учене през целия 
живот и в мултикултурна среда и 2000 за информационните кампании и конференцията. 

В резултат от цялостното изпълнение на дейността, родителите ще се превърнат в активен 
участник и партньор на училището и общината в образователния процес. Ще се развие 
толерантност между образователните институции и семействата при съвместна работа в 
мултикултурна среда, като основният фокус е обединяване на усилията за задържане на 
учениците в образователната система и завършване на средно образование. Ще се развие 
култура за приемането на различието и преодоляване на негативните стереотипи, като се 
ангажират всички заинтересовани страни и общността. 

 
2. Проектно предложение BG05M2OP001-3.008-0002 „Шарен свят ” – Кандидат ЦДГ 
„Св.св. Кирил и Методий”. Общ размер на БФП 192 436.74 лева. 
 
Цел: Да се подобри интеграцията на маргинализираните групи, чрез запознаване с основни 
човешки ценности и възпитание на добродетели у децата в ЦДГ "Св. св. Кирил и Методий"; 
да се намали делът на отпадналите от учебното заведение и да се повиши образователният 
статус като устойчива тенденция на територията на община Главиница.  
 
Под цели:  
1. Въвеждане на иновативни форми за подобряване достъпа до предучилищно образование 
и превенция на отпадане от образователната система на деца от маргинализираните групи.  
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2. Насърчаване общуването и съвместните изяви на деца от маргинализираните и не 
маргинализираните групи и ангажиране на техните родители в предучилищния живот, с 
оглед превенция на отпадането от образователната система.  
3. Ангажиране на цялата общност за насърчаване социалната и образователна интеграция 
на децата от маргинализирани групи и за повишаване на образователният статус като 
устойчива тенденция в община Главиница.  
Връзката на целите с предвидените резултати се обосновава от това, че в иновативни 
интеграционни дейности, чрез прилагане на интегриран подход за превенция отпадането от 
образователната система по проекта се включват над 50% от децата в ДГ и техните 
родители, в т.ч. всички деца от маргинализираните групи. Резултатите от дейностите 
представляват нов устойчив модел на социално включване и интегриране чрез ангажиране 
на деца, учители, родители и общността, който ще продължи и след проекта.  
 
Проектът съответства на Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, като отговарят на идентифицираните проблеми и потребности на целевите 
групи, към които мярката се адресира:  
- Развиват се услуги, които да интегрират във възпитателния и образователния процес деца 
от маргинализирани и малцинствени групи, за да се намали делът на отпадналите от 
образованието и да се повиши образователният статус като устойчива тенденция;  
- Осъществява се превенция на агресивното поведение чрез ресурсите на ДГ и развитие на 
нови дейности.  
- Педагозите в ДГ развиват допълнителни знания и умения за превенция на агресията и 
отпадане от образованието чрез иновативни занимания в клубове по интереси, 
допълнителни занятия по български език, прилагане на добри практики за работа в 
мултикултурна среда.  
 
Проектът предоставя услуги за превенция срещу ранното отпадане от предучилищно 
образование, чрез активната работа с децата от маргинализирани групи и с техните 
семейства; чрез съвместни мероприятия с деца и родители от маргинализираните групи и 
техните съученици за преодоляване на негативните стереотипи; чрез ангажиране на цялата 
общност в мероприятия и публични изяви на децата, с оглед толерантност и подкрепа, 
вместо социално изключване.  
 
Проектът е в съответствие с Приоритет 3, СЦ 1 на СВОМР на „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”, а от тук и на ОПНОИР, ПО 3, ИП 9.ii, както и с Общински план 
за развитие на общ. Главиница 2014-2020, Приоритет 2 - Инвестиции в образование, спорт 
и социални дейности. 
 
Дейност 1  
Иновативни форми за пълноценна социализация 
 
Описание 
Основна цел на дейността е включване на деца от маргинализирани групи и на техни 
съученици в съвместни иновативни форми за пълноценна социализация. С нея ще се 
въведат иновативни извънкласни форми за възпитаване на толерантност, взаимопомощ и 
разбирателство между децата от различните етноси и култури в ДГ, в т.ч. от ромската и 
турската етническа общност. 

Дейността отговаря на идентифицираните нужди на целевите групи, а именно: 
необходимост от равен достъп и самочувствие в рамките на образователната система и от 
създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от етническите малцинства 
и превенция на агресията, и отпадането от ДГ като въвежда и утвърждава мерки за 
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съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства; 
за приобщаване на родителите към възпитателения процес; за възпитание на толерантност и 
съпричастност във всички деца; за превръщане на културното многообразие в източник и 
фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване на 
атмосфера на взаимно уважение и разбирателство, както и за формиране на подходящ 
социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на настоящия 
проект. 

За обезпечаване на идентифицираните нужди на целевата група и в унисон с поставените 
цели се предвижда обособяване на няколко под дейности: 

- Клуб "Сладкодумник" - играем и учим заедно; 

- Клуб "Фолклорни песни и танци" - чрез музиката се обединяваме; 

- Индивидуални психотерапевтични сесии за деца в риск и родители; 

Водещ метод на клубните дейности е "да се забавляваме заедно“, докато работим за 
формиране на съзнание за национална принадлежност и ценностна ориентация, свързана с 
чувството за уважение към другия и към различните и съпричастност към минало и 
настояще. За целите на клуб "Сладкодумник" ще се възложи разработка и печат на външен 
изпълнител на помагало "Учим, докато играем". Помагалото ще съдържа добри практики, 
иновативни похвати и приложни игри, и съвети с образователен и възпитателен характер 
като допринесе за сплотяване, сприятеляване и социализиране на деца в мултикултурна 
среда. То ще бъде предназначено не само за педагозите, но и родителите независимо от 
техния етнос, които ще могат лесно да прилагат тези насоки в домашни условия, извън ДГ. 
Това ще доведе до съпричастност към дейностите на ДГ и ще развие в положителен аспект 
отношенията между различните етноси в общината. 

Клуб "Сладкодумник" ще предоставя актуални, съвместни, динамични игри, които, като 
средство за общуване, стимулират творческото мислене и изява, овладяване на езиково-
говорните норми в българския книжовен език чрез разучаване и пресъздаване на приказки, 
предания и легенди, характерни за етносите. Образователните игри, са възрастово 
съобразени, съответстват на потребностите, интересите, уменията и талантите на всяко дете 
и предоставят възможности, както за забавление, така и за работа в екип. Децата имат шанс 
да обогатят познанията си, чрез изучаване на особеностите на културата на различните 
етноси. В дейността се съчетават различни методи на работа, които имат за цел да развият 
детските способности. Заниманията ще се развият на базата на игри и състезания. 

Клуб "Фолклорни песни и танци" - запознаване с традициите и обичаите на различните 
етноси; приобщаване към музикалния, песенен и танцов фолклор и развиване на певчески, 
танцови и артистични умения. Целта е насърчаване на творческата изява на децата и 
тяхната лична позиция в областта на музикално-танцовото изкуство, интегрирането, 
социализирането и приобщаването на деца от маргинализираните групи. 

Провеждането на индивидуални психотерапевтични сесии е за развитие на социални и 
личностови умения, чрез които се насърчава социалното включване на целевата група деца 
и подпомагане на техните близки чрез индивидуална подкрепа, с оглед формиране на 
умения за самостоятелност, разбирателство и личностното развитие. То ще се възложи на 
изпълнител, тъй като ДГ не разполага с психолози и подходящи методики. 
 
Резултат 
Дейността води до постигане на целите и положително въздействие върху участниците като 
постига резултати, както следва: 

- 123 деца от целевата група (ЦГ), включени в клуб "Сладкодумник"; 

- 123 деца от ЦГ включени в клуб "Фолклорни песни и танци"; 
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- Организирани и проведени психо терапевтични сесии от изпълнител -123 деца от ЦГ и 
техните родители/настойници, получили по 10 индивидуални психо-терапевтични сесии от 
експерти на изпълнител; 

- Проведени заниманията за двата клуба общо 864 часа: по 288 часа за всяка от 11-те групи; 

- Формиране на система от знания за обществото, света и човека, включващи етически и 
естетически понятия, понятия, свързани със семейните и родови отношения, понятия, 
свързани с етническата и националната принадлежност и етническата специфика на 
живеещите в България общности; 

- Повишена мотивация за учене в мултикултурна среда на 123 деца от маргинализираните 
групи в предучилищна образователна степен. Възпитание на толерантност, преодоляване на 
негативни стереотипи и дискриминационни нагласи; 

- Изграждане култура на търпимост, толерантност и позитивни нагласи при учене в 
мултикултурна среда; 

- Запознаване с традициите, обичаите и занаятите на различните етноси; 

- Приобщаване към музикалния, песенен и танцов фолклор и развитие на певчески, танцови 
и артистични умения; 

- Овладяване на езиково-говорните норми в българския книжовен език чрез разучаване и 
пресъздаване на приказки, предания и легенди, характерни за етносите; 

- При спазване разпоредбите на ЗОП, обезпечени с оборудване и материали: 

+ Клуб "Сладкодумник": интерактивна маса 12бр; смарт тел. 6бр; раб. стол 6бр; бюро 6бр; 
маси за децата 15бр; детски столчета 123бр; шкаф за материали 6бр; лаптоп 10бр; 
мултифункционално устройство 6бр; блутут тон колони 6бр; usb флаш памет 10бр; 
комплект 500 листа; 20бр; игра на думи 15бр; учебно помагало думи 9бр; книжки с 
приказки 50бр; флипчарт 3бр; костюм различни видове 30бр; бяла магнитна дъска 9бр; 
маркери за бяла дъска различен цвят 40бр; телбод 10бр; телчета за телбод 10бр; антителбод 
10бр; перфоратор 10бр; ножица -10бр; папка /комплект - 50 бр./ 10бр; папка джоб /комплект 
- 100 бр/ 10бр; софтуер за интерактивни маси 12бр; енциклопедия за бълг., турските и 
ромските народни обичаи 6бр.; 

+ Клуб "Фолклорни песни и танци": бълг. носии момчета 30бр; бълг. носии момичета 30бр; 
турски носии момчета 30бр; турски носии момичета 30бр; ромски носии момчета 30бр; 
ромски носии момичета 30бр; комплект детски музикални инструменти - 18бр. 

- Разработено, отпечатано и раздадено помагало "Учим, докато играем"; 

- Оформени трудови досиета и изплатени възнаграждения на учители - провеждащи под 
дейностите при спазване на КТ и КСО. 

Дейностите се документират със снимки, присъствени списъци и списъци на раздадени 
материали, протоколи от проверки. 
 
Дейност 2 
Истинската обич към природата се постига, когато я познаваме отблизо. 
 
Описание 
Основна цел на дейността е чрез повишаване на познанията и отношението на децата за 
околната среда да възпита и развие чувство за разбирателство, екипност и общност. 

Включват се 123 деца от ЦГ, техни родители/настойници и над 100 техни съученици. 
Участието на децата, родителите, педагозите и други участници от общността в дейности 
по засаждане на дървета и опознаване на местната флора и фауна ще допринесе за 
изграждането на екологично съзнание в децата и изострянето на чувствителността, и 
съпричастността им към проблемите на екологията. В този смисъл проектът е не само 
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поредна стъпка за утвърждаване на екологично мислене и поведение, той е мотивиран израз 
на разбирането ни, че модерно възпитание и образование се осъществява в екологична 
образователна среда. Целта на дейността е усвояване на знания за екологията като наука, 
формиране на екологично мислене, съзнание и поведение за утвърждаване на здравословна 
околна среда, укрепване на психичното здраве и имунната система на подрастващите. 
Опазването на околната среда е проблем с глобално значение, поради което в дейността се 
предвижда освен участието на целевата група от ДГ и прилежащите й филиали, и активно 
включване на Община Главиница чрез осигуряване на терен и дръвчета за засаждане. 
Общината ще предостави дръвчета и на местните училища, които също ще се включат в 
инициативата за засаждане на малка горичка, на над 3 дка. незалесен терен в близост до 
град Главиница, предоставен от партньора Община Главиница, с цел сплотяване на децата 
и техните родители, възпитание на положително отношение към природата и опазване на 
околната среда. 

Дейността акцентира на приобщаването на семействата и обединяването на различните 
етноси и култури в мисия за опазването на околната среда, един от най-актуалните и 
глобални проблеми на 21-ви век. Засаждането на горичката ще се реализира извън учебно 
време, поради което в бюджета се предвиждат възнаграждения за преподавателите за 
подготовката и провеждането им. 

Иновативният подход да сътворят горичка всички заедно изгражда положителен, 
подкрепящ, творчески и стимулиращ микроклимат (междуличностни взаимоотношения), 
като сплотява, обединява и сприятелява различните етноси в една кауза - за по-чиста 
общност. Заедно с това децата повишават знанията си за околната среда - флора и фауна, 
както и придобиват умения за грижа и внимание към природата. 

В рамките на дейността ще се засадят 245 дръвчета на терен предоставен от Общината, като 
дръвчетата са съобразени със специфичните териториални и климатични особености на 
региона съгласно разписанията на Държавно горско стопанство - град Силистра. 
Родителите и учителите ще участват в изкопните дейности и разчистването, а децата в 
позиционирането и полагането на дръвчетата. По време на събитието ще се проведат игри и 
дискусии с подрастващите, как трябва да се държат, когато са в природата, как трябва да се 
отнасят спрямо растенията и животните (тези, които летят, ходят или пълзят), има ли 
правила, които не бива да се нарушават и какви са те? 

Децата от ДГ ще нарисуват рисунки на тема "Засаждам дърво", "Аз, като част от 
природата", в тази инициатива децата се опитват да си представят себе си като природен 
елемент (животно или неодушевен предмет), в който са превърнати от магьосник и да се 
нарисуват, също така ще събират предмети като пръчки, листа, шишарки и др., като от тях 
се очаква да изградят творби от събраните обекти - всички те ще бъдат изложени на 
фестивала "Творим заедно". 

Културната интеграция означава разширяване и задълбочаване на културните връзки между 
хората, независимо от тяхната етническа принадлежност и културни различия. В тази 
връзка Общината ще организира и проведе детски фестивал "Творим заедно". По време на 
събитието в отделни шатри/павильони и на открита сцена децата ще представят, пред 
родители, учители и гости от общността, специфични творчески изяви, знания, умения и 
отношения усвоени в различните клубове и дейности по проекта. 
 
Резултат 
Дейността води до постигане на целите и положително въздействие върху участниците като 
постига резултати, както следва: 1. Засадени 245 дръвчета и обособяване на горичка. 2. 
Сплотяване на общността, изграждане на по-здрава връзка между деца, родители и учители 
от различни етноси. 3. Запознаване със специфичната флора и фауна. 4. Проведената 
дейност създава траен интерес към природните науки и екологичните проблеми. 5. 
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Проведените интерактивни игри и дискусии засилват интереса на децата към околната 
среда и нейното опазване. 6. Децата се запознават с разнообразния релеф и климатичните 
особености на региона. 7. Развитие на творческо и екологично мислене чрез рисунки на 
тема "Засаждам дърво" и "Аз, като част от природата". 8. Опознаване на природата в 
детайли чрез интерпретации с предмети като пръчки, листа, шишарки и др. - творби от 
събраните обекти. 9. Организиране, провеждане и участие във фестивал "Творим заедно". 
 
Дейност 3 
Работа с родителите в полза на образователната интеграция, приемането на 
различието и преодоляване на негативните стереотипи. 
 
Описание 
Дейността е насочена, както към родителите от етническите малцинства, така и към 
родителите от мнозинството. Ще участват родители от всички етноси, което е предпоставка 
за формирането на доверие и толерантност между тях. Целта е привличане на 
родителите/настойниците от маргинализирани семейства и включване на повече родители 
от всички етноси за съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в 
образователния процес и дейности, с оглед превенция на ранното отпадане от образование. 
Акцентира се на повишаване капацитета на родителите, мотивирането и активизирането им 
за участие в предучилищния живот, овластяване на родителите в подкрепа на 
предучилищните политики за образователната интеграция на децата от целевата група. 
Част от тези родители са с незавършено основно и дори начално образование, участват 
рядко в образователния процес и възприемат обучението като "чужда" територия. 
Образованието и социализирането не е сред водещите ценности и приоритети на 
общността. В резултат в детската градина няма подкрепа от някои родители, защото те 
изпитват недоверие към институцията и към педагозите. С цел активизиране на 
етническите малцинства и ромите ще бъде формиран Родителски клуб и инициативи за 
съвместно участие в празници и в мероприятията, организирани по проекта. 

Със съдействието на партньора Община Главиница ще се организират 2 съвместни срещи с 
2-ма назначени от общината медиатори и Родителския клуб, целящи да стимулират 
обединяването на активни родители в клуба. Партньорът ще организира и проведе 
информационни кампании за преодоляване на негативните стереотипи по повод 
традиционни и национални празници и конференция с участието на учители, деца, 
родители, представители на образователните и социалните институции, на общината, на 
НПО, медиите и други заинтересовани страни. 

Ще се създаде база-данни за семействата на децата в риск, чрез анкетиране „от врата на 
врата” проведено от изпълнител със социална анкета и интервю със семействата на децата, 
включени в проекта. За минимализиране на родителите, които възпрепятстват децата си от 
редовно посещения на занятия ще бъде проведена индивидуална и групова мотивационна 
работа с родителите, която цели образователна интеграция на техните деца, чрез развитие 
на местната общност и толерантност към интеркултурната образователна среда. 

Ще се проведат родителски лектории: за повишаване на информираността на родителите и 
тяхното активизиране, като се организира цикъл от родителски лектории, включващ 
лектории на общинско ниво - веднъж на срок, с участието на родители на деца от 
маргинализираните групи и активни родители. 

Необходима е и индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от 
редовна посещаемост на ДГ, ще бъде осъществявана перманентно от медиаторите на 
партньора и от членовете на Родителския клуб. 

Ще се организират срещи на учители и медиатори с родители от целевата група, в които 
родителите изработват книга за своето дете. Целта е да се работи върху формиране на визия 
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за детето, възстановяване на неговата история, определяне на мястото му сред другите деца 
в голямото семейство, формиране на идея за неговото бъдеще. Ще се обясни, че всеки ще 
направи книга за своето дете. Книгата е посветена на времето преди постъпване на детето 
на училище, следва страница посветена на детето ученик и страница за порасналото дете, 
която стимулира родителят да си представи бъдещето на детето си. Тази кратка житейска 
история на детето дава възможност да се говори за всеки етап от развитието му. 

Ще се развият форми на родителски мониторинг, по методика разработена от външен 
изпълнител, за качеството на образование в ДГ и други форми на родителско участие. В 
края на всеки срок Родителския клуб ще провежда стандартизирана анкета с извадка от 
родители и фокус-групи за удовлетвореността от образователния процес и предложения за 
подобряването му. Резултатите ще бъдат споделяни с ръководството на ДГ и ще се търсят 
начини за съвместно разрешаване на проблемите. 
 
Резултат 
Резултатите от дейността дават принос към изпълнението на главната цел, както следва: 

1. Създадена База-данни за семейната среда на 100 деца в риск. Анкетирането обхващаща 
минимум 100 родители/настойници и близки. 

2. Създаден Родителски клуб в ДГ. 

3. Включени минимум 20 родители в дейностите на Родителския клуб. 

4. Проведен от изпълнител цикъл от 4 родителски лектории, включващ 8 модула. 

5. Включени 100 родители в родителските лектории. 

6. Проведени от медиаторите минимум 40 разговори-консултации с родители относно 
мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца. От тях – минимум 10 разговора 
с родители, които възпрепятстват децата си от посещаване на ДГ. 

7. Проведени 180 анкети с родители за оценка на удовлетвореността от училището и 
основните срещани проблеми по разработена от изпълнител методика за обратна връзка 
"детска градина-семейство". 

8. Проведени инициативи за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи, 
основани на етнически произход и културна идентичност и за ангажиране на институциите 
и общността: 

- Проведени информационни кампании по повод Международния ден на толерантността 16 
ноември, Международния ден на ромите 8 април, Деня на европейските езици 26 септември 
и традиционни етнически и национални празници. 

- Проведена двудневна конференция в края на проекта „Ръка за ръка“ с 60 участника. 

9. Назначени по трудов договор и изплатени възнаграждения, съгласно КТ и КСО на 2 
медиатори от партньора. 

10. Разработени и разпространени: 500 брошури с обучителен характер и 1000 за 
информационните кампании и конференцията. 

11. Книги на моето дете - изработени от 100 родители. 

В резултат от цялостното изпълнение на дейността, родителите ще се превърнат в активен 
участник и партньор на ДГ и общината в образователния процес. Ще се развие 
толерантност между образователните институции и семействата при съвместна работа в 
мултикултурна среда, като основният фокус е обединяване на усилията за задържане на 
децата в образователната система и постъпването им в начално образование. Ще се развие 
култура за приемането на различието и преодоляване на негативните стереотипи, като се 
ангажират всички заинтересовани страни и общността. 
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3. Проектно предложение BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и 
образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община 
Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование” – Кандидат Община 
Ситово. Общ размер на БФП 184 922.67 лева. 
 
Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до качествено 
образование и насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и ученици от 
маргинализирани групи, включително роми, намаляване на дела на ранно отпадналите от 
училищно образование и повишавана на образователният статус чрез обновяване и 
модернизиране на обзавеждането и оборудването, от които се нуждае училищата. Това ще 
се постигне чрез осигуряване на консумативи, материали, техника за занимателни, 
развлекателни, ИКТ дейности, техника за спортни дейности и подобряването на 
материално-битовите условия в училищата. Ще бъде модернизирани и обновени 
компютърните зали и ще бъдат дигитализирани класните стаи, което е съвременния метод 
за приобщаване и активна работа с децата от маргинализирани и малцинствени групи като 
тенденцията на развитие на извънкласни дейности подпомогне с допълнителна 
квалификация, като превенция на агресията. Осъществяването на проектното предложение 
ще подобри и дейности в училищата за съвместни инициативи за различните етноси за 
предотвратяване отпадането от училищното образование, като за тази цел община Ситово, 
ще организира еднодневно посещение на забележителност за деца от маргинализираните и 
немаргинализираните групи. За целта ще бъде организиран транспорт с еднодневно 
посещение на забележителност, а именно водните лилии в с. Малък Преславец. Проектното 
предложение включва идентифициране на маргинализираните групи. Предвидени са 50 
лица от целевата група, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, 
както и 250 други участници, включени в дейности за подкрепа на образователната 
интеграция и реинтеграция. Изпълнението на проектното предложение ще доведе до 
постигане на положителен ефект върху представителите на най-маргинализираните групи 
на територията на община Ситово и на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска 
Добруджа” чрез подобряване достъпа до качествено образование. 
 
Цели на проектното предложение са:  
*Допълнително обучение на ученици от маргинализираните групи;  
*Повишаване на качеството на образованието чрез закупуване на обзавеждане и 
оборудване;  
*Намаляване на дела на ранно отпадналите от училищно образование ученици от 
маргинализирани групи,  
*Засилване на родителския интерес в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, чрез прякото им участие в училищната дейност – като участници в 
информационни срещи;  
*Повишаване на качеството на образованието чрез закупуване на учебни материали и 
пособия, консумативи, материали, техника за занимателни, развлекателни и ИКТ дейности;  
*Предотвратяване отпадането от предучилищното, училищното и професионалното 
образование чрез съвместни инициативи за различните етноси;  
* Подобряване на достъпа до качествено образование и насърчаване на социалната и 
образователна интеграция на деца и ученици от маргинализирани групи.  
 
Основна цел е, чрез модернизиране на материално-битовите условия в училищата и ИКТ в 
училищата, да се насърчи социалната и образователна интеграция на деца и младежи от 
маргинализирани групи и да се подобри достъпа до качествено образование.  
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Проектното предложение ще допринесе за постигане на целите на Националната стратегия 
на Р България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Стратегията на област Силистра за 
интегриране на ромите (2012-2020 г.), Плана за действие на Община Ситово за подкрепа на 
интеграционните политики (2014-2020 г.). 
 

Дейност 1 
Организация и управление на проекта 
 
Описание 
Предвижда се в екипът по организация и управление на проекта да бъдат включени 
ръководител, счетоводител и координатор/технически сътрудник. Те ще организират, 
координират и отчитат дейностите на кандидата и всички партньори по проекта. 
 
Резултат 
Екипът ще бъде съставен от ръководител, координатор и счетоводител за организация и 
управление на проекта ще следят изпълнението на проекта, ще отчитат дейностите 
заложени в проекта и ще контролират тяхното изпълнение. 

Управлението на проекта ще бъде осъществявано чрез извършване на следните основни 
дейности от екипа: 

- Събиране на данни и материали, необходими за осъществяването на проекта; 

- Представяне и запознаване с проекта; 

- Срещи с участници в проекта и извън него; 

- Отчитане на счетоводни документи по проекта; 

- Следене на срокове за доставки и предоставяне на услуги по проекта; 
 
Дейност 2 
Дейност по информация и комуникация 
 
Описание 
По проекта се предвиждат доставка на: 

- 12 броя плакати - 

В плакатите ще с съдържа информация за проекта и неговите цели. 

- 100 броя брошури - 

В брошурите ще се съдържа информация за дейностите по проекта и допълнителна 
информация за родителите, с цел тяхното насърчаване като преки участници в 
образователния и възпитателния процес на подрастващите. 

- 400 броя химикала с надпис 

Върху химикалките ще има надпис с наименованието на проекта за неговото 
популяризиране. 
 
Резултат 
1. По-широко разпространение на информацията сред хората в община чрез тези 
информационни материали. 

2. Насърчаване на родителите като преки участници в образователния и възпитателния 
процес на подрастващите чрез раздаването на информационните материали. 

3. Информираност на родителите нуждите от образователна за предотвратяване отпадането 
от предучилищното, училищното и професионалното образование. 
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4. Ще се засили родителския интерес в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, чрез прякото им участие в училищната дейност – като участници в 
информационни срещи 
 
Дейност 3 
Доставка на ИКТ за ОУ „Стефан Караджа 
 
Описание 
Подобряването на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на 
ИКТ по проекта е съвременния метод за приобщаване и активна работа с децата от 
маргинализирани и малцинствени групи. 

Ще бъдат модернизирани, обновени и дигитализирани класните стаи със съвременна 
техника за обучение и необходимото обзавеждане, което е метод за приобщаване и активна 
работа с децата от маргинализирани и малцинствени групи и е начин за качественото 
осъществяване на учебните програми за задължителните учебни часове. Доставката на тези 
ИКТ допълнително ще стимулират желанието за учене на учениците, които имат ограничен 
достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми в социално-битовата им 
среда, ниския образователен статус на родителите им, етнокултурнитe им различия или 
териториалните особености на населеното място, тъй като не всички имат достъп до такива. 

Екран за мултимедиен проектор, както и мултимедийния проектор със стойка за проектор 
ще бъдат използвани при организираните информационни срещи с родителите. Родителите 
ще бъдат запознати с новите възможности, с които ще разполага училището и така да се 
насърчи участието на родителите в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, за да се предотварати ранното напускане на учениците от 
маргинализираните групи. 

Новите ИКТ и модернизираните и иновативни начини на преподаване са с цел премахване 
на риск от ранното им отпадане от образователната система и последваща социално- 
икономическа изолация 
 
Резултат 
По проекта ще бъдат закупени следните ИКТ за оборудване на компютърна зала и с цел 
подобряване на достъпа до качествено образование: 

1. Компютърна конфигурация, с включени безжична мишка, клавиатура и тонколони - 20 
броя 

2. Монитор за компютърна конфигурация - 20 броя 

3. Настолен компютър - сървър, включващ окабеляване - 1 броя 

4. Мултифункционално устройство - печат, копиране и сканиране - 1 брой 

5. Преносим компютър с включени безжична мишка и тонколони - 8 броя 

6. Екран за мултимедиен проектор на стойка - 1 брой 

7. Мултимедиен проектор със стойка за проектор - 1 брой 

Родителите ще бъдат запознати с новите възможности, с които ще разполага училището и 
ще се засили родителския интерес в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, като участници в информационни срещи, посетители на нови изяви и 
мероприятия на учениците и др. 
 
Дейност 4 
Доставка на ИКТ за ОУ „Отец Паисий" 
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Описание 
Допустимите дейности имат допълващ и ефект, спрямо подобни дейности, тъй като 
училището взело участие по проект „Образование за утрешния ден“. На основно училище 
„Отец Паисий" вече предоставен 1 брой мултимедиен проектор, който е разположен в 
компютърната зала. Закупуването на интерактивна дъска за всяка стая ще допълни 
започнатото дигитализиране на училището, а закупуването на нови преносими компютри са 
нужни за използването на интерактивните дъски, които са съвременен метод за обучение. 
На пазара съществуват много разработени уроци, които да се приложат при преподаването 
с такава техника. 

Подобряването на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на 
ИКТ по проекта е съвременния метод за приобщаване и активна работа с децата от 
маргинализирани и малцинствени групи. 

Екран за мултимедиен проектор, както и мултимедийния проектор със стойка за проектор 
ще бъдат използвани при организираните информационни срещи с родителите. Родителите 
ще бъдат запознати с новите възможности, с които ще разполага училището и така да се 
насърчи участието на родителите в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, за да се предотврати ранното напускане на учениците от 
маргинализираните групи. 
 
Резултат 
По проекта ще бъдат закупени следните ИКТ за оборудване на компютърна зала и с цел 
подобряване на достъпа до качествено образование: 

1. Компютърна конфигурация, с включени безжична мишка, клавиатура и тонколони - 15 
броя 

2. Монитор за компютърна конфигурация - 15 броя 

3. Слушалки за компютър - 15 броя 

4. Мултифункционално устройство - печат, копиране и сканиране - 1 брой 

5. Преносим компютър с включени безжична мишка и тонколони - 7 броя 

6. Екран за мултимедиен проектор на стойка - 1 брой 

7. Мултимедиен проектор със стойка за проектор - 1 брой 

8. Интерактивна дъска - 8 броя 

Родителите ще бъдат запознати с новите възможности, с които ще разполага училището и 
ще се засили родителския интерес в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, като участници в информационни срещи, посетители на нови изяви и 
мероприятия на учениците и др. 
 
Дейност 5 
Доставка на ИКТ за ПГСС – с. Ситово 
 
Описание 
Подобряването на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на 
ИКТ по проекта е съвременния метод за приобщаване и активна работа с децата от 
маргинализирани и малцинствени групи. Закупуването на таблети е необходимост, тъй като 
някои от изпитите, които учениците полагат, се извършват именно чрез ИКТ. Изпитите са 
за учебен час и предмет, който е заложен ежегодно в учебната програма на училището. 

Ще бъдат модернизирани, обновени и дигитализирани класните стаи със съвременна 
техника за обучение и необходимото обзавеждане, което е метод за приобщаване и активна 
работа с децата от маргинализирани и малцинствени групи и е начин за качественото 
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осъществяване на учебните програми за задължителните учебни часове. Доставката на тези 
ИКТ допълнително ще стимулират желанието за учене на учениците, които имат ограничен 
достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми в социално-битовата им 
среда, ниския образователен статус на родителите им, етнокултурнитe им различия или 
териториалните особености на населеното място, тъй като не всички имат достъп до такива. 

Екран за мултимедиен проектор, както и мултимедийния проектор със стойка за проектор 
ще бъдат използвани при организираните информационни срещи с родителите. Родителите 
ще бъдат запознати с новите възможности, с които ще разполага училището и така да се 
насърчи участието на родителите в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, за да се предотврати ранното напускане на учениците от 
маргинализираните групи. 

Новите ИКТ и модернизираните и иновативни начини на преподаване са с цел премахване 
на риск от ранното им отпадане от образователната система и последваща социално- 
икономическа изолация 
 
Резултат 
По проекта ще бъдат закупени следните ИКТ за оборудване на компютърна зала и с цел 
подобряване на достъпа до качествено образование: 

1. Компютърна конфигурация, с включени безжична мишка, клавиатура и тонколони - 15 
броя 

2. Настолен компютър - сървър, включващ окабеляване - 1 брой 

3. Мултифункционално устройство - печат, копиране и сканиране - 1 брой 

4. Таблет - 15 броя 

5. Екран за мултимедиен проектор на стойка - 1 брой 

6. Мултимедиен проектор със стойка за проектор - 10 брой 

7. Бяла магнитна дъска - 1 брой 

Родителите ще бъдат запознати с новите възможности, с които ще разполага училището и 
ще се засили родителския интерес в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите, като участници в информационни срещи, посетители на нови изяви и 
мероприятия на учениците и др. 
 
Дейност 6 
Доставка на обзавеждане 
 
Описание 
Доставка на обзавеждане е към дейностите за подобряване на образователната среда за 
нуждаещите се училища. Тази дейност предвижда закупуване на обзавеждане за класните 
стаи и компютърните зали на училищата, за физкултурния салон и съблекалните към него в 
ОУ „Стефан Караджа", за помещение, в което ще се осъществява курсът по шивачество в 
ОУ „Отец Паисий" - с. Добротица и за класните стаи и компютърните зали на 
Професионална гимназия по селско стопанство - с. Ситово. 

За курсът по шивачество е нужно обзавеждане провеждане на часът за учениците и 
обзавеждане за съхранение на ползваните материалите в курса. Ще бъдат закупени работни 
маси, на които ще бъдат позиционирано оборудването - шевни машини, оверлог, ще бъдат 
закупени столове за учениците и метален стелаж за поставяне на платовете и материалите, 
използвани в курса по шивачество. 

По-добрата материална база е предпоставка за повече дейности в училището за съвместни 
инициативи за различните етноси за предотвратяване отпадането от училищното 
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образование. Пълноценното използване на физкултурния салон ще допринесе и до 
развиване на повече спортни дейности, подкрепящи преодоляване на негативни 
обществени нагласи спрямо маргинализираните групи, на които ще присъстват повече 
родители и така ще се насърчи участието на родителите в образователния и възпитателния 
процес на подрастващите. 
 
Резултат 
Резултатът след дейността е следния: 

- Подобряване на материално-битовите условия в стаите в училищата. 

- Подобряване на условията във физкултурен салон в ОУ „Стефан Караджа" - с. Искра. 

- Подобряване на условията в съблекални към физкултурен салон в ОУ „Стефан Караджа" - 
с. Искра. 

- Обзавеждане на иновативният курс по шивачество в ОУ „Отец Паисий" - с. Добротица. 

- Подобряване на достъпа до качествено образование и насърчаване на социалната и 
образователна интеграция на деца и ученици от маргинализирани групи. 
 
Дейност 7 
Доставка на оборудване, учебни и спортни пособия и материали 
 
Описание 
Доставка на оборудване, учебни и спортни пособия и материали е към дейностите за 
подобряване на образователната среда за нуждаещите се училища. По-добрата материална 
база е предпоставка за повече дейности в училището за съвместни инициативи за 
различните етноси за предотвратяване отпадането от училищното образование. 
Пълноценното използване на физкултурния салон ще допринесе и до развиване на повече 
спортни дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо 
маргинализираните групи, на които ще присъстват повече родители и така ще се насърчи 
участието на родителите в образователния и възпитателния процес на подрастващите. 

Закупуването по проекта консумативи, материали, техника за спортни дейности и 
подобряването на материално-битовите условия в училищата, ще доведе до повишаване 
качеството на образованието, а деца и младежи от маргинализирани и малцинствени групи 
ще се интегрират в образователен процес и ще се намали дела на ранно отпадналите от 
училищно образование. Проектното предложение включва подобряване на остарялата и 
липсваща база от уреди във физкултурен салон, като се закупят спортни материали и уреди. 
 
Резултат 
Резултатът след дейността е следния: 

- подобряване на образователната среда; 

- пълноценното използване на физкултурния салон; 

- ще се допринесе и до развиване на повече спортни дейности, а чрез съвместни спортни 
дейности ще се преодоляват негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните 
групи; 

- подобряване на остарялата и липсваща база от уреди във физкултурен салон. 
 
Дейност 8 
Доставка на специфично оборудване за ПГСС – с. Ситово 
 
Описание 
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Закупуването на съвременно оборудване за провеждането на занятия в час по химия в 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - село Ситово е от 
необходимост за училищата. В момента няма нужните пособия и оборудване за качествено 
преподаване, респективно и качествено образование. Закупените нови микроскопи ще 
подпомогнат за по-лесно усвояване на урока чрез осъществяване вече и на практическо 
обучение чрез тях. Модернизирането и използването на ново оборудване е в основата на 
предизвикване на по-голям интерес сред учениците. 
 
Резултат 
Резултатът от доставката на специфично оборудване е следният" 

- Закупено оборудване занятия в час по химия по проекта, а именно бинокулярни 
микроскопи - 6 броя. 

- Практическо обучение в час по химия за учениците от ПГСС – с. Ситово. 

- Повишавана на образователният статус чрез обновяване и модернизиране на 
оборудването, от които се нуждае училището. 

- Повишаване на качеството на образованието за деца и младежи от маргинализирани и 
малцинствени групи . 

- Намаляване на дела на ранно отпадналите от училищно образование. 
 
Дейност 9 
Транспортни услуги за еднодневно посещение 
 
Описание 
Еднодневното посещение на защитена местност "Блатото Малък Преславец" - място с 
природна значимост. Учениците ще получат нови знания, извън задължителните в учебния 
материал, а учителите ще поднесат информацията към учениците в различна среда и чрез 
различен метод. 

Това е дейност за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване 
отпадането от предучилищното, училищното и професионалното образование. Чрез 
дейността ще се насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от 
маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни 
институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги. 
 
Резултат 
Включени и други участници: 

- родители, настойници - 100 броя 

- съученици - 150 броя 
 
Дейност 10 
Доставка на консумативи, материали и техника за занимателни дейности за ОУ „Отец 
Паисий“ 
 
Описание 
Проектното предложение предвиждат дейности, подкрепящи преодоляване на негативни 
обществени нагласи спрямо маргинализираните групи чрез създаване на ново направление, 
което е иновативно за училището, а именно - създаването на нов час по Технологии и 
предприемачество - курс по шивачество в Основно училище „Отец Паисий“ -село 
Добротица. Уменията, придобити по време на курса ще са нужни за приобщаване към по-
лесното социализиране след завършване на училище на маргинализираните групи, 
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включително роми. Липсата на занаят и умения е от основните фактори за трудното им 
социализиране и приобщаване. Получаването на обучение в курса по шивачество е 
насърчаване на деца към социална и образователна интеграция. 
 
Резултат 
Резултатът след дейността е следния: 

- Създаване на нов час по Технологии и предприемачество - курс по шивачество в Основно 
училище „Отец Паисий“ - село Добротица. 

- Придобиване на умения по време на курса ще са нужни за приобщаване към по-лесното 
социализиране след завършване на училище на маргинализираните групи, включително 
роми; 

- Преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните групи чрез 
създаване на ново направление. 
 

 
 

  При изготвянето на СВОМР се направи анализ на социо-демографската и 
икономическа картина на територията, се очертаха следните най-уязвими групи на 
територията: 

 деца в риск, 
 хора с увреждания, вкл. деца,  
 възрастни и самотни хора. 

 
     Голяма част от тях са от малцинствени групи.  
 
  За постигане на въздействие върху уязвими и малцинствени групи от изпълнението на 
Стратегията за отчетната година МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа 
проведе прием на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.052 „Социално-
трудова и здравна интеграция” по ОП РЧР. По процедурата бяха подадени, оценени и 
одобрени две проектни предложения. Към настоящия момент бенефициентите изпълняват 
подписаните договори, както следва: 
 

1. Проектно предложение BG05M9OP001-2.052-0001 „Подкрепа за социална, 
трудова и здравна интеграция в община Главиница” – кандидат Община 
Главиница. Общ размер на БФП 143 222.70 лева. 

 
 
 Основна цел: Да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и 
намаляване на бедността, както и до трайната социално-трудова и здравна интеграция на 
най-маргинализираните общности от територията на община Главиница. 
 Специфични цели: 1. Подпомагане социалната и трудова интеграцията на пазара на труда 
на маргинализираните групи (Направление 1) чрез: трудово посредничество; 
професионално ориентиране към активно поведение на трудовия пазар; насърчаване на 
предприемачеството и осигуряване заетост на 15 лица от маргинализираните общности в 
Община Главиница.  
2. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 2) чрез социално-
здравна занималня, здравни обучения и подкрепа за лица и семейства от уязвимите групи.  
3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 
3) чрез изграждане и ресурсно осигуряване на Общностен център в подкрепа на уязвимите 
и маргинализирани общности в Община Главиница, с участието на всички заинтересовани 
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страни. В резултат ще се активират неактивни лица от общината, целевата група ще се 
ориентира към заетост или самонаемане, ще се проведат обучения и консултации за 
насърчаване на предприемачеството, ще се предоставят иновативни интегрирани социални 
и здравни услуги, ще се изгради Общностен център в подкрепа на уязвимите и 
маргинализирани общности.  
Целите на проекта допринасят за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на 
целевите групи, а именно: безработица, бедност и социално изключване, липса на 
образование и здравна култура, недостатъчно познаване на институциите работещи в полза 
на уязвимите групи, липса на финансова възможност и знания у родителите за грижа за 
здравето и развитието на техните деца, опасност от противообществени прояви поради 
откъсване от социалния живот, изолация и маргинализиране.  
Налице е съответствие със Специфична цел 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, 
подкрепа за социално включване и по-добро качество на живот на уязвимите и 
малцинствени групи“ по Приоритет 3, защото проектът насърчава социалното 
приобщаване и намаляването на бедността, устойчивата и качествена заетост чрез 
проактивни действия за активиране, посредничество, ориентиране към заетост и 
предприемачество и осигуряване доходи от труд за 15 лица от уязвимите групи. 
Проектът се фокусира върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 
практиката, като прилага иновативен интегриран подход за социална, здравна и 
трудова интеграция на уязвимите общности и изгражда Общностен Център с 
участието на всички заинтересовани страни.  
С поставените цели и резултати, проектът пряко допринася за ПО 2 на ОПРЧР 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, ИП 1: 
„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, 
СЦ 1 "Увеличаване на броя на лицата от уязвимите етнически общности, включени в 
заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, 
мигранти, участници с произход от други държави." 
 

 Дейности, които ще се изпълняват по проекта за постигане на Основната и 
Специфичните цели на проекта: 

 
Дейност 1 
Активиране на икономически неактивни лица, професионално ориентиране на целевата група 
към заетост и предприемачество и насочване към социални и здравни услуги (Направление 1) 
 
Резултат от изпълнението на дейността: 
1. Осигуряване на достъп до проекта на най-широк кръг потенциални участници, както и 
укрепване сътрудничество между всички страни в процеса чрез публикации на сайта на 
общината, както и 2 срещи с представители на заинтересованите страни, местни ромски 
лидери и неформални лидери на етническите малцинства, с организации и институции, 
ангажирани с проблемите на уязвимите групи с оглед набелязване на общите действия по 
идентифициране на лицата от целевата група, активиране на неактивни лица и подбор на 
безработни лица. 

2. Повишена активност и информираност на маргинализираните групи чрез проведени 
индивидуални и групови информационни мероприятия, професионално ориентиране 
(информиране и консултиране) със 100 лица, предоставено от избрания изпълнител. 
Представени добри практики за работа с уязвимите групи, възможностите за включване в 
проекта и добри примери на успели хора от местната общност. За мероприятията с целевата 
група ще се ползват бази на кметствата на територията на общината, като и на ДБТ-
Тутракан. 
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3. Активирани поне 10 неактивни лица и насочени към груповите мероприятия чрез 
индивидуални срещи с тях от експерти на изпълнителя, местни неформални лидери и 
бенефициента. 

4. Проведено изследване на потребностите на 100 лица от целевата група чрез фокус-групи, 
стандартизирани интервюта и анкети от избрания изпълнител. То е в основата на 
планирането на последващите действия с лицата от целевата група и набелязване стъпките 
в индивидуалния план за подкрепа. 

5. Придобити умения за интегриране в социума, за търсене на работа и самопредлагане от 
лицата, взели участие в индивидуални и групови мероприятия по професионално 
ориентиране. Груповите мероприятия са с 10 - 30 участника. 

6. Всички 150 лица, насочени към подходящ комплекс от мерки, предвидени с дейностите 
по проекта по Направление 1 и 2 чрез конкретни стъпки в 100 индивидуални планове за 
подкрепа, които се актуализират при необходимост на следващите етапи. 

7. С методите на професионалното ориентиране и трудовото посредничество насочени: 

- минимум 15 лица от целевата група, на които в индивидуалния план за подкрепа са 
предвидени конкретни стъпки за насочване към работно място по проекта. 

- най-малко 50 лица от целевата група, на които е изготвен индивидуален план за подкрепа 
с конкретни стъпки за насочване към обучения и консултиране за насърчаване на 
предприемачеството и самонаемане. 

8. Изготвена и отпечатана от изпълнителя брошура „Как да търсим работа“, и 
разпространена сред целевата група, както и в Общностния център. 

Документален резултат още са: присъствени списъци и снимки от мероприятията; 
индивидуален план за подкрепа на лицата; сключен договор с изпълнител въз основа на 
публикувано задание и оферта; извършена от изпълнителя работа и приета от възложителя - 
Община Главиница с приемо-предавателен протокол; разходооправдателни документи, 
съгл. счетоводното законодателство. 
 
Дейност 2 
Включване в заетост за 6 месеца (Направление 1) 
 
Дейността води до следните резултати: 

1. Наети на работа на новоразкрити работни места 15 лица на позиция "работник сезонен", 
код 96220002. 

2. Сключени трудови договори с 15 лица. Изготвени и подадени в срок уведомления в НАП 
и заведени трудови досиета, съгл. Кодекса на труда. 

3. Ежемесечно и в срок изплатени трудови възнаграждения и осигурителни вноски. 

4. Осигурено работно облекло, съгл. ЗЗБУТ на 15 лица при работодател Община 
Главиница. 

5. Осигурени подходящи усовия на труд, инструменти и трудова медицина от работодателя. 

6. Изграждане и утвърждаване на трудови навици в целевата група, достойни доходи от 
труд, социално включване и интегриране на лицата от маргинализираните групи. 

Дейността е в пълно съответствие с Приоритетна ос 2 на ОП РЧР: „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1: 
"Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите", 
Специфична цел 1: "Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, 
включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху 
ромите, мигранти, участници с произход от други държави". 
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Налице е принос към Специфична цел 2 от СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за 
социално включване и по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по 
Приоритет 3. 
 
Дейност 3 
Насърчаване на самостоятелната заетост (Направление 1) 
 
Резултатите от дейността, водят до постигане на нейната цел, а от тук имат принос 
към целите на проекта, както следва:  
1. Избран изпълнител за изпълнение на дейността. Публикувани и налични документи по 
действащото законодателство: задание от възложителя, оферта от изпълнител, протокол от 
комисия за избор на изпълнител. Сключен договор с избран изпълнител. Осигурени от 
изпълнителя учебни зали, подходящо оборудване, учебно-технически средства, 
квалифицирани лектори и консултанти, учебни и помощни материали и наръчници. 
Извършена работа и приета с приемо-предавателни протоколи.  
2. Включени и успешно завършили обучение "Стартирай собствен бизнес" 50 лица от 
целевата група. Сформирани групи за обучение с 5 до 10 лица. Разпределението на лицата 
от целевата група ще бъде съобразено с местоживеене и ниво на компетентности и знания. 
Проведени обучения на групите по учебен график и модулна програма. Връчени срещу 
подпис 50 удостоверения за завършено обучение, издадени от изпълнителя.  
3. Проведени от лекторите обучения по 10 модулна програма с продължителност 30 часа за 
всяко обучение, с прилагане на интерактивни методи и превес на практическите занятия. 
Присъствени списъци с подпис на лицата и преподавателите.  
4. Получили групово и индивидуално консултиране 50 лица по 22 часа, съответно - 12 часа 
групово консултиране и 10 часа индивидуално, в съответствие със стъпките от 
индивидуалния план за подкрепа.  
5. Пълноценно интегриране на пазара на труда, повишаване качеството на работната сила и 
пригодността за заетост на всички 50 лица, които са придобили знания и умения в областта 
на предприемачеството, разработването на бизнес планове, стартирането и управлението на 
собствен бизнес и намиране на източници на финансиране, вкл. инструменти на ЕС и 
Държавен бюджет.  
6. Получили учебно помагало "За начинаещи предприемачи", Наръчник „Стартирай 
собствен бизнес“ и учебни материали 50 лица, съгласно списъци с подписи на лицата.  
7. Всяко от 50-те лица, получило подкрепа по график в рамките на 6 месеца от началото на 
подкрепата в рамките на дейността.  
8. Принос към развитие на микро-, малък и среден бизнес в региона, за намаляване 
равнището на безработица и индекса на сивата икономика, като на различни етапи от 
дейността, 10 лица стартират собствен бизнес, за който са получили подкрепа или са с 
изготвени документи за регистрация на стопанска дейност и бизнес план.  
9. Проведени поне 10 проверки на място на обученията, груповите и индивидуалните 
консултации от кандидата. Установяват се с протокол. Разходите за тях са планирани като 
непреки разходи.  
10. Приета и изплатена свършената работа от изпълнителя. Налични присъствени списъци с 
подписи на целевата група, преподавателите и консултантите, актуализирани индивидуални 
планове за подкрепа на лицата, отчети по часове, междинни и окончателни приемо-
предавателни протоколи, разходооправдателни документи за плащанията по договора, 
платежни нареждания и др. 
 
Дейност 4 
Иновативен достъп до социални и здравни услуги, повишаване на здравната култура 
и информираността относно социалните и здравните права (Направление 2) 
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Очакваните резултати от дейността са стъпка към интегрирането на лицата, 
принадлежащи към уязвимите и маргинализирани групи. Тя дава принос за 
постигане на Инвестиционен приоритет 1: Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите от Приоритетна ос 2 "Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване” на ОП РЧР, както и съответства 
на Направление 2 „Достъп до социални и здравни услуги“ на процедурата, а именно:  
1. Формиране на социално отговорно и безопасно здравно поведение сред 100 лица от 
целевата група, в съответствие с идентифицираните потребности от индивидуалните 
планове за подкрепа.  
2. Повишаване на здравната и социалната култура на 100 лица чрез: - проведени от 
изпълнител 30 обучения, по конкретно подбрани модули, като обученията се организират 
по три пъти в месеца с продължителност 4-6 часа, по графици, съобразно потребностите на 
целевите групи. - предоставени от изпълнител 300 часа индивидуално и групово 
консултиране, съобразно набелязани стъпки в индивидуалния план за подкрепа на лицата.  
3. Повишаване здравната култура и информиране на цялата общност чрез изработени от 
изпълнител, разпространени сред целевите групи, както и предоставени за ползване в 
библиотека на занималнята: листовки - 2000 бр., „Пътеводител в социалните и здравни 
услуги“ - 200 бр., брошури - 200 бр.  
4. Подобрена информираност за социалните и здравни права и достъп до иновативни 
услуги за уязвимите и маргинализирани групи чрез: - Изградена и функционираща 
Социално-здравна занималня. - Ден на отворените врати за достъп до здравеопазване.  
5. Преминали успешно здравни обучения и консултации - 100 лица.  
6. Усвоени от лектори и консултанти на изпълнителя общо 450 часа, в т.ч.: 150 часа за 
провеждане на 30 обученията и 300 часа за индивидуална работа с лицата.  
7. Ресурсно осигуряване чрез доставени от изпълнител и приети от възложителя оборудване 
и материали, както следва:  
7.1. Социално-здравна занималня: - Колонен климатик и осветително тяло. - Място за 
групови и индивидуални мероприятия. Оборудване - заседателна маса; столове-10 бр.; 
стенна закачалка; шкаф; лаптоп; тонколони; мултифункционално устройство; проектор; 
безжичен рутер; прожекционен екран, флипчарт. Материали - телбод; перфоратор; 
разклонител. - Детски кът. Обзавеждане - детски маси модулни и столчета. Материали - 
детска магнитна дъска; коркови дъски и пинчета; кош за съхранение; килим; кубчета, 
пъзел, мозайка, игри на думи; термометър за стая.  
7.2. Кабинет за безплатни профилактични прегледи. Оборудване: бюро; стол; мед. шкаф; 
бойлер; шкаф с мивка; апарати за кръвно налягане и кръвна захар; кантар за ръст и тегло. 
Материали: термометър; диспенсър за течен сапун; кош за отпадъци; табла със 10 системи 
при човека; табло човешки скелет; модел на зъби; анатомичен модел.  
7.3. Назначаване по трудов договор в общината на: - лекар на сумирано изчислено работно 
време за 90 часа, усвоени за 10 месеца - здравен медиатор на 4 часов работен ден за 12 
месеца. 
 
Дейност 5 
Овластяване на общността и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 
3) 
 
Дейността води до овластяване на общността и преодоляване на негативните 
стереотипи, като постига следните резултати:  
1. Създаден един функциониращ Общностен център, ангажиращ всички заинтересовани 
страни с процесите на интеграция и социално включване на уязвимите групи.  
2. Разработена и приведена в действие работна програма на Общностния център.  
3. Създадени: Консултативен съвет и женска самоорганизирана група за взаимопомощ.  
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4. Проведени минимум 10 срещи на самоорганизираните групи.  
5. Реализирани минимум 10 общностни инициативи и празници.  
6. Проведени 10 сесии по обществено ориентиране със 100 участника. 
7. Организирана публична дискусия "Успешна е единната общност" с 50 представители на 
маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите за: 
постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-
маргинализираните групи от сегрегрираните райони; идентифициране на мерки за 
подобряване социалното включване на маргинализираните общности.  
 
Резултатите от дейността дават принос към направлението на процедурата и целите на 
проекта, а именно:  
- повишена обществената активност в ромската общност и други лица от етнически 
малцинства и хора в риск от дискриминация;  
- увеличен брой на ромите и хора от малцинствата, които проявяват активност да 
разрешават индивидуалните си проблеми;  
- засилени социални контакти между ромските и неромските жени и деца/младежи;  
- намалени конфликтни ситуации между етническите общности;  
- дефинирани и представени пред местните власти общностни проблеми на ромите, 
етническите малцинства и хората, застрашени от дискриминация;  
- разрешени някои краткосрочни проблеми;  
- подобрен диалог между ромската общност, малцинствата и местната власт;  
- повишена сензитивност сред общинските служители към пряка и непряка дискриминация. 
 

2. Проектно предложение BG05M9OP001-2.052-0002 „Социално приобщаване на 
представителите на уязвими, етнически и маргинализирани групи в община 
Ситово чрез подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги”- 
Кандидат община Ситово. Общ размер на БФП 147 650.82 лева. 

 
 
Общата цел на проектното предложение е социално приобщаване на лицата от най-
уязвимата и маргинализирана част от населението на община Ситово.  
 
Общата цел ще бъде постигната посредством специфични цели, а именно 
идентифициране и активиране за включване на пазара на труда на икономически 
неактивните представители на целевата група, осигуряване на обучение за придобиване на 
професионална квалификация и последваща заетост, подобряване достъпа до социални и 
здравни услуги на ромите и на други етнически групи в община Ситово, както и развитие 
на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. Целите на проектното 
предложение подкрепят непосредствено целта на процедура BG05M9OP001-2.052 
„Социално-трудова и здравна интеграция”.  
Един от важните елементи на стратегията на ОП РЧР 2014-2020 г. е интегрирането на най-
маргинализираните общности в обществения живот. Сред тях с приоритет са действията за 
интегриране на ромите, предвид неблагоприятните социално-икономически условия на 
живот на по-голямата част от представителите на този етнос.  
Проектът се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 на програмата: „Намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното включване, и по-конкретно 
Инвестиционен приоритет №1: „Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите”, и обхваща СЦ 1: „Увеличаване броя на 
лицата от уязвимите етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, 
социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигрантите, участници от други 
държави.”.  
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ОП РЧР 2014-2020 г. допринася пряко за постигане общите цели на Стратегията на ЕС 
„Европа 2020” – в областта на борбата с бедността и социалното изключване, отчитайки, че: 
„Целите на ЕС за интегриране на ромите следва да обхванат четири ключови области: 
достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилище.”.  
Целите на проекта са обвързани със СЦ 2 от Стратегията за ВОМР, а именно 
„Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-добро качество на 
живот на уязвимите и малцинствени групи” по Приоритет 3: „Развитие на човешките 
ресурси и подобряване на образованието, квалификацията и социалните 
взаимодействия в мултикултурна общност”.  
Проектното предложение е насочено към подкрепа на местните хора, които са един от 
основните „стълба” на местното развитие. Изпълнението на дейностите по проекта ще 
има своя принос за постигане на стратегическата цел на СВОМР в частта 
„подобряващи се условия на живот, социална и трудова реализация”. Проектното 
предложение ще допринесе за постигане на целите на Националната стратегия на Р 
България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Стратегията на област Силистра за 
интегриране на ромите (2012-2020 г.), Плана за действие на община Ситово за подкрепа на 
интеграционните политики (2014-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. 
 
 Дейности, които ще се изпълняват по проекта за постигане на Основната и 

Специфичните цели на проекта: 
 
Дейност 1 
Насърчаване към заетост на икономически неактивни лица от община Ситово 
 
Резултатите от изпълнението на дейността са:  
Идентифицирани лица от целевата група – 30 човека. 
Лица от целевата група, активирани за включване на пазара на труда – 25 човека, в т.ч. 20 
лица насочени към включване в обучение за професионална квалификация и последваща 
заетост в Общинска администрация Ситово. 
Дейността е основна за постигане на общата и специфични цели на проектното 
предложение, като пряко допринася за постигане на по-висока степен на социално-трудова 
интеграция на най-маргинализираните групи и общности на територията на МИГ, какъвто е 
очакваният резултат от изпълнение на проектното предложение.  
Част от идентифицираните лица, които живеят в социална изолация, без достъп до 
социални и здравни услуги ще бъдат обхванати от дейност 4 "Подобряване достъпа до 
социални и здравни услуги". 
 
Дейност 2 
Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация 
 
Резултатите от изпълнение на дейността са: 

Проведени обучения за придобиване на професионална квалификация - 2 бр. 

Лица от целевата група, включени в обученията за придобиване на професионална 
квалификация - 20 човека. 

Лица от целевата група, успешно преминали проведените обучения - 20 човека 

Лица от целевата група, придобили първа степен на професионална квалификация по 
професия „Помощник пътен строител” (код 582090), специалност „Пътища, магистрали и 
съоръжения” (код 5820901) – 10 човека. 
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Лица от целевата група, придобили първа степен на професионална квалификация по 
професия „Работник в озеленяването” (код 622030), специалност „Озеленяване и 
цветарство” (код 6220301) – 10 човека. 

Лица, получили документ, удостоверяващ завършено обучение (Свидетелство за 
професионална квалификация) – 20 човека. 

С изпълнение на дейността и приключване на обучението, 20 лица от целевата група ще 
отговарят на изискванията за заемане на съответните длъжностите, заявени от Общинска 
администрация – Ситово. 

Изпълнението на дейността ще повиши пригодността на лицата от целевата група за 
заетост. Обученията ще изградят професионални знания, умения и способности, за да се 
преодолеят квалификационните дефицити спрямо изискванията на работодателя. 

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията 
„Работник в озеленяването” ще могат да извършват дейности на открито – в паркове, да 
използват инструменти и оборудване за облагородяване и поддържане на паркови площи и 
др. 

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията 
„Помощник пътен строител” ще могат да участват в изграждането, поддържането и ремонта 
на пътни и тротоарни настилки, да полагат маркировка и сигнализация, за извършват 
дейности, свързани с поддържане на пътни принадлежности, да извършват изкопни работи, 
да приготвят строителни смеси и разтвори за пътни настилки и др. 
 
Дейност 3 
Осигуряване на заетост на лицата от целевата група 
 
Резултатите от изпълнение на дейността са:  
Лица от целевата група, включени в заетост при работодател – Общинска администрация 
Ситово – 20 човека. 
Оборудвани работни места – 20 бр. 
 
Дейност 4 
Подобряване достъпа до социални и здравни услуги 
 
Резултатите от изпълнението на дейността са:  
Проведени информационни срещи – 60 бр.  
Брой лица от целевата група, участвали в информационните срещи – 70 човека. 
 
Дейност 5 
Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи 
 
Резултат 
Организирани и проведени 2 културни събития - празници. 

Постиганти положителни стъпки за сближаване между етносите. 

Участвали лица от целевата група – 200 човека. 
 
 
  4.  Изпълнение на целите на СВОМР 

       Стратегическа цел на Стратегията за местно развитие на МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа за периода 2014-2020 година е: „Преодоляване на 
дългосрочната изостаналост и  постигане на устойчиво подобряващи се условия за 
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живот,  стопанска дейност, социална, образователна и трудова реализация чрез 
интегрирана подкрепа  за обществено значими и бизнес  проекти  на територията за 
действие на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“.   

 
  Тази стратегическа цел, ще се осъществи чрез три приоритета, всеки със специфичните 

си цели: 
    Приоритет 1: Стимулиране на предприемачеството и иновациите,  повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономика като генератор на заетост и доходи; 
   Специфична цел 1: Насърчаване на производството  и преработката на качествени 

местни селскостопански продукти;  
   Специфична цел 2: Развитие, технологично модернизиране и диверсификация на 

неземеделските дейности; подобряване на средата за труд; 
    Приоритет 2: Развитие на обществената инфраструктура и ефективно 

оползотворяване на природните  и културно-исторически ресурси;  
    Специфична  цел 1: Създаване, разширяване  и подобряване на малка по мащаби 

публична инфраструктура; 
   Специфична цел 2: Изграждане и създаване на условия за публично ползване на 

инфраструктура за отдих и туризъм; 
   Специфична цел 3: Ефективно оползотворяване на природните ресурси, 

материалното и нематериално културно-историческо и селско наследство; 
    Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, 

квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност за по-добро 
качество на живот; 

    Специфична цел 1: Образователна и социална интеграция на деца и младежи от 
маргинализирани групи;  

    Специфична цел 2: Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-
добро качество на живот на уязвимите  и малцинствени групи; 

    Специфична цел 3: Активизиране на местната общност и повишаване на капацитета 
за изпълнение на проекти и политики в партньорство. 

 
За постигането на приоритет 1, специфична цел 1 бяха проведени процедури за прием 

на проектни предложения по Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства и подмярка 
4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 
стопанства.  

Изборът на мярка 4.1. и подмярка 4.1.2. в СВОМР се обуславят от наличието на 
различни по мащаб и стопански обем земеделски стопанства на територията, част от които 
са малки стопанства на предимно физически лица, регистрирани като земеделски 
производители, а друга част – кооперации и земеделски производители, регистрирани по 
ТЗ, които развиват земеделски дейности в по-големи мащаби и стопански обеми на 
продукцията.  

МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа проведе процедура за прием на 
проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. 

По процедурата за прием на проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в 
земеделски стопанства” бяха входирани 10 проекта. Два от проектите отпаднаха на етап 
ОАСД. Осем проекта преминаха успешно етап на ТФО. Поради недостиг на финансов 
ресурс към ДФЗ бяха изпратени за финансирани, класиралите се на първите 5 места 
проекти. Проектите, класирани на шесто и седмо място бяха с равен брой точки. Съгласно 
Условията за кандидатстване не можеше да се даде предимство на един от тях, поради тази 
причина останаха в резервите.  
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Беше проведена процедура за прием на проектни предложения и по мярка 4.1.2. 
„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 
стопанства”. По тази процедура беше удължен крайния срок за кандидатсване.  Входирано 
е едно проектно предложение, което в последствие бе оттеглено от бенефициента. 

 
За постигане на приоритет 1, специфична цел 2. Развитие, технологично 

модернизиране и диверсификация на неземеделските дейности; подобряване на средата за 
труд, към Приоритет 1 е избрана - мярка 1.7. Приспособяване на работниците и 
предприемачите към промените,въвеждане на социални и нетехнологични иновации в 
предприятията.  

Мярка от ОП РЧР, Приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 7.  
Мярката е насочена към постигане на специфична цел 2 на приоритет 1, но допринася 

и към специфична цел 1 на приоритет 1, както и към постигането на специфична цел 1 
на приоритет 3 от Стратегията за ВОМР. 

Мярка 1.7. е планирана като хоризонтална мярка, която се интегрира в постигането на 
двете специфични цели по приоритет 1, но и целите по приоритет 3, фокусиран върху 
човешките ресурси в лицето на местните хора, които живеят и се трудят на територията.  

МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа проведе процедура за прием на 
проектни предложения по мярка 1.7. Приспособяване на работниците и предприемачите 
към промените,въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията. По 
процедурата имаше входирано едно проектно предложение, което беше отхвърлено на етап 
ТФО. 

 
По приоритет 2 развитие на обществената инфраструктура и ефективно 

оползотворяване на природните и културно-исторически ресурси, който е изведен от  
втория тематичен „стълб“ на Стратегията – „МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИРОДА 
И КУЛТУРА“, са формулирани три специфични цели, които ще бъдат постигнати чрез 
реализация на проекти по съответните мерки към тях: специфична цел 1: Създаване, 
разширяване и подобряване на малка по мащаби публична инфраструктура.  

За постигане на целта МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа проведе 
процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.  

По процедурата имаше входирани седем проектни предложения, с кандидати Община 
Главиница и Община Ситово. В последствие, с писмо на Кмета на Община Главиница, едно 
проектно предложение беше оттеглено. Останалите проектни предложения преминаха 
успешно етапи – ОАСД и ТФО и бяха предложени за финансиране от ДФЗ. 

 
Приоритет 2, специфична цел 3. Ефективно оползотворяване на природните ресурси, 

материалното и нематериално културно-историческо и селско наследство допълва другите 
две цели като включва нереализирания потенциал на селското наследство и природата в 
иновативната мярка 19.05. Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните 
ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово. 

Това е мярка, извън ПРСР 2014-2020 и Регламент 1305, но отговаряща на целите на 
ПРСР и Регламента. 

 Мярка 19.05. от Стратегията се интегрира и допринася за постигането и на специфична 
цел 2 по приоритет 2, както и за постигането на специфична цел 1 по Приоритет 3, тъй 
като едновременно ще изпълни със съдържание инфраструктурата за отдих и местен 
туризъм и ще допринесе за оживление, по-добро качество на живот и нов тип социални 
взаимодействия на територията.  

МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа проведе процедура за прием на 
проектни предложения по мярка 19.05. Проучване, съхраняване и оползотворяване на 
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природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и 
Ситово. 

По процедурата постъпиха пет проектни предложения. В последствие, с писмо на Кмета 
на Община Главиница,  проектното предложение на Община Главиница беше оттеглено. 
Оставалите четири проектни предложения, с кандидати читалища от територията на МИГ, 
успешно преминаха етапите на оценка и бяха предложени за финансиране от ДФЗ. 

 
Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, 

квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност за по-добро 
качество на живот. 

 
Специфична цел 1: Образователна и социална интеграция на деца и младежи от 

маргинализирани групи. Планирана е една мярка за постигането на специфична цел 1 
мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“.  

Мярката е избрана от ОПНОИР, приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно 
социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо 
интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”. 
     Специфична цел 2: Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и        
по-добро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи.  

За реализиране на Специфична цел 2, при спазване на демаркацията между 
Оперативните програми е приложена Мярка 2.1. Социално-трудова и здравна интеграция.  

По ОПРЧР, Приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 1, със специфична цел на ИП1: 
„Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, 19 включени в заетост, 
образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, 
участници с произход от други държави“.  

МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа проведе процедура за прием на 
проектни предложения по мярка 2.1. Социално-трудова и здравна интеграция.  

По процедурата постъпиха две проектни предложения с кандидати община Главиница и 
община Ситово. Проектните предложения успешно преминаха етапите на оценка и бяха 
предложени за финансиране от УО на ОП РЧР. Сключиха се Административни договори за 
изпълнение, и проектите се изпълняват успешно.  

 
Допълнителна, но не маловажна цел на Приоритет 3, която трябва да постигне 

обединяване на усилията на местните участници в социално-икономическия живот в 
непрестанен процес на надграждане на капацитета чрез нови знания, умения и партньорски 
взаимодействия е Специфична цел 3 - Активизиране на местната общност и повишаване 
на капацитета за изпълнение на проекти и политики в партньорство.  

Към тази цел основен принос имат мярка 3.9. от ОП НОИР и мярка 2.1. от ОП РЧР, 
които са директно насочени към постигане на Специфична цел 1 и Специфична цел 2 на 
Приоритет 3. 
 

 
 5.  Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

       Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

Таблиците от приложението са попълнени. 

5.1   Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

През 2020 година „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” проведе общо 7 
приема на проектни предложения по процедури: 
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1. № BG05M2OP001-3.008 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – мярка 

3.9. „Уча се, за да сполуча“.; - процедурата беше обявена през 2019 г., но с удължен краен 
срок за прием до 07.02.2020 г. 

 
2. № BG06RDNP001-19.345  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – мярка 

6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 
 
3. № BG06RDNP001-19.362 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - 

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”; 
 
4. № BG06RDNP001-19.363 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура”; 

 
5. № BG06RDNP001-19.345  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – мярка 

6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; - втори прием с остатъчен 
финансов ресурс от първи прием. 

 
6. № BG06RDNP001-19.434  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 

19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното 
наследство на територията на общините Главиница и Ситово “; - нова процедура за прием с 
остатъчен ресурс от прием по процедура № BG06RDNP001-19.209 - мярка 19.05. 
„Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното 
наследство на територията на общините Главиница и Ситово“. 

 
7. № BG06RDNP001-19.165 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – мярка 

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”; - втори прием с остатъчен финансов ресурс от 
първи прием по процедурата. 

 
 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от  СВОМР /индикативната годишна работна програма/; 
 
Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г., беше приета от 

Управителния съвет на СНЦ  „МИГ  Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и бе  
променяна неколкократно през отчетния период= 

Постигнат е напредък, по отношение на разработване на мерки и обявяване на прием 
през 2020 година. 

 
 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 
 
Дейността на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”   по прилагане на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие стартира на 20 април 2018 година с 
подписването на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ № РД 50 – 34 / 
20.04.2018 г.  

Дейностите по информиране и подпомагане на проекти на потенциални бенефициенти 
продължиха и през 2020 г. Екипът организира и проведе информационна кампания във 
всички населени места от територията, относно възможностите за финансиране на 
проектните предложения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие.      
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Служителите на МИГ информират и подпомагат потенциалните кандидати както в 
офиса на МИГ, така и във всяко населено място от територията на МИГ. 

 
 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор: 
 
През 2020 г. „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” обяви седем покани за 

прием на проектни предложения, като част от тях са покани за втори прием. 
 
Процедурата за прием на проектни  предложения се обявява в ИСУН 2020. Обявата и 

Насоките за кандидатстване в едно с всички документи се качват на сайта на МИГ, 
поставят се обяви на видно място на сградите на общинските администрации на Община 
Главиница и Община Ситово и офиса на МИГ. Публикува се обявата в един вестник, който 
се издава за територията и на двете общини. 

 
5.2 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ: 
 
Екипът на МИГ е обособил архивно помещение в офиса на Сдружението, в което се 

съхранява проектната и счетоводна документация по Стратегията за програмен период 
2014-2020 година. 

 
Сдружението поддържа регистър на входяща – изходяща кореспонденция с УО на 

ПРСР ,ОПРЧП,  ОПНОИР, ДФ „Земеделие”, Община Главиница, Община Ситово, 
бенефициенти, доставчици/изпълнители по договори и други. Поддържа и Регистър на 
физическите и юридическите лица, с които МИГ-а има сключени договори за изпълнение 
на услуги/доставки, Регистър на командировките, Регистър на издадените заповеди. 

 
5.3 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ: 
 
За дейностите по информиране и публичност, за периода на доклада, Сдружението е 

поддържало следните регистри; 

 

 Договор със Румяна Стойкова Златева - Извършване на експертна работа по 

консултиране изпълнението на Стратегията  за Водено от общностите местно 

развитие на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

съгласно изискванията на Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на 

подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие”  и Наредба №1 от 22.01.2016 г. на МЗХ за прилагане 

на подмярка  19.4 „Текущи  разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.; 

 Договор със „Станжер”  ЕООД – Проучване на тема „Предизвикателства, 

възможности и добри практики за развитие на биологично земеделие и друго 

алтернативно земеделие на територията СНЦ „МИГ Главиница – Ситово 
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Крайдунавска Добруджа” и анализ на тема „Възможности за създаване на 

организации на производителите на територията на „МИГ Главиница – Ситово 

Крайдунавска Добруджа”, преглед на текущо състояние, проучване на добри 

практики, формиране на предложения за създаване на организации на 

производителите. 

 

 „Деметра Дивелопмент” ЕООД – Организиране на събития, свързани с 

популяризирани дейността на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ и работни информационни срещи и конференция. 

 

 „Деметра Дивелопмент” ЕООД – Мониторинг и оценка на Стратегия за ВОМР за 

2020 г. за изпълнение на задълженията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ по чл.34, параграф 3, буква „ж” от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

 

 „СТЕЛАНА”  ООД – Превод на Стратегия за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“. 

 

 „Ерк Системи”  ЕООД - Актуализация и поддръжка на програмен продукт и : ПП 

„Микроинвест” за 2020 г. в среда Widows. 

 

 СНЦ „Тутракански глас” - Създаване и реализиране на публикации в регионални 

печатни и електронни медии на покани за организирани събития и други, свързани с 

популяризиране дейността на СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ в т.ч. покани за прием на проектни предложения. 

 

 Кооперация „Панда” - Изработване на брошури, печатни материали, рекламни 

материали и други, свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа”. 

 

5.4 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; 

          През отчетния период „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ има 

сключени 9 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които 6 по  
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„Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020г. и три по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.  

  Екипът на  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  осъществява 

мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ по 

проекти от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирани по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. и оказва 

методическа помощ на бенефициентите при изпълнение на дейностите и подготовка на 

междинни и окончателни отчети към управляващия орган.  

5.5 Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Независимо от спецификата на 2020 година, за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.не 

възникнаха трудности при изпълнение на Споразумение № РД 50-34 от 20.04.2018 г. за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.   

   6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

   Чрез реализиране на процедура за подбор на проектни предложения  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M2OP001-3.008 „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа” – мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“, кандидатите 

постигат подобрение на достъпът до качествено образование, насърчава се социалната и 

образователна интеграция на ученици от маргинализирани групи, намалява се делът на 

ранно отпадналите от училищно образование и се повишава образователният статус като 

устойчива тенденция на територията на МИГ. 

    7. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо): 

        Екипът, ангажиран с прилагането на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа” е одобрен при оценката на Стратегията, не е променян за 

отчетния период и е в следния състав: 

Данка Милчева Иванова – изпълнителен директор; 

Ертан Исмет Рафи – експерт по прилагане на СВОМР; 

Назмие Дурхан Юмерова – счетоводител. 

7.1  Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

         Неприложимо  
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7.2 Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

         Неприложимо 

7.3 Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

        Неприложимо 

7.4 Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);                 

        Неприложимо 

7.5  Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

       Неприложимо 

7.6 Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

      Неприложимо 

7.7 Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

       Неприложимо 

7.8 Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

  През отчетния период не са постъпили промени, свързани с управлението на МИГ. 

8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 

(ако е приложимо); 

     Във връзка с промяна в нормативната уредба, касаеща мерките включени в Стратегията 

на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е подписано Допълнително 

споразумение № РД 50-34 от 02.09.2020 г. Допълнително споразумение № РД 50-34 от 

19.08.19 г. към Споразумение № РД 50-34/20.04.2018 г. 

 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); неприложимо 

9. Индикатори 

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

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

№ 

Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигнат
о за 

периода 
на 

Постигнато 
за периода 

от 
подписване 

Източник на 
информация 
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годишния 
доклад 

на СВОМР 

1 
Общ размер на 
публичната помощ 

лева 
3 442 230   

Отчети на 
МИГ 

2 
Общ брой проекти 
по СВОМР  брой 

55 15 42 
Отчети на 

МИГ 

3 
Проекти, 
подкрепени по 
ПРСР брой 

44 6 6 Отчети на 
МИГ 

4 
Проекти, 
подкрепени по 
ОПНОИР брой 

4 3 3 Отчети на 
МИГ 

5 
Проекти, 
подкрепени по 
ОПРЧР брой 

7 0 2 Отчети на 
МИГ 

6 
Проекти, 
въвеждащи 
иновации - СВОМР брой 

15 3 12 Отчети на 
МИГ 

7 

Проекти на 
земеделски стопани 
в чувствителен 
сектор или 
биоземеделие брой 

6 4 4 
Отчети на 
МИГ 

8 

Модернизирани 
стопанства, вкл. 
чрез енергийна 
ефективност брой 

8 1 2 
Отчети на 
МИГ 

9 

Подкрепени 
проекти за 
неземеделски 
дейности, вкл.  
нови за 
територията брой 

6 5 5 
Отчети на 
МИГ 

10 

Проекти за 
образов., социално-
здравна и трудова 
интеграция  ОП 
РЧР и ОП НОИР брой 

7 3 5 
Отчети на 
МИГ 

11 

Общо участници от 
целевите групи по 
т.8, получили 
проектна подкрепа  брой 

170   
Отчети на 
МИГ 

12 

Работни места, 
разкрити в 
подпомогнатите 
проекти по ПРСР брой 

36 0 0 
Отчети на 
МИГ 

13 

Предприятия, 
въвели нови 
модели и системи 
след подкрепа по брой 

20 0 0 
Отчети на 
МИГ 
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ОПРЧР 

14 

Работни места с 
подобрени условия 
на труд след 
подкрепата по 
ОПРЧР брой 

30 0 0 
Отчети на 
МИГ 

15 
Проекти за 
техническа 
инфраструктура  брой 

2 0 6 
Отчети на 
МИГ 

16 

Проекти за 
социална и/или 
образователна 
инфраструктура  брой 

2   
Отчети на 
МИГ 

17 

Проекти за 
публична 
туристическа 
инфраструктура  брой 

2 2 2 
Отчети на 
МИГ 

18 
Проекти на 
стопанския сектор брой 34 6 10 

Отчети на 
МИГ 

19 
Проекти на 
публичния сектор брой 11 6 14 

Отчети на 
МИГ 

20 
Проекти на 
нестопанския 
сектор брой 

10 1 5 
Отчети на 
МИГ 

21 

Интегрирани в 
образователната 
система деца и 
младежи от 
маргинализирани 
групи след 
подкрепа по 
ОПНОИР 

брой 80 273 273 
Отчети на 
МИГ 

22 

Интегрирани на 
пазара на труда 
неактивни и 
безработни лица 
след подкрепа по 
ОПРЧР 

брой 30 0 35 
Отчети на 
МИГ 

23 

Брой  проекти за 
оползотворяване на 
природното и 
културното 
наследство  

 
брой 6 2 6 

Отчети на 
МИГ 

 

9.2. Индикатори по мерки: 

Наименование на 
мярката, подкрепена от 

ЕЗФРСР 
ПРСР – СВОМР 

Име на индикатора Стойност 



 

43 
 

ИЗТОЧНИК НА ДАННИ 
ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

ПРСР, M04 — 
Инвестиции в 
материални активи (член 
17 от  Регламент (ЕС) № 
1305/2013) 
Мярка 4.1. Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 
стопанства  
 
ОТЧЕТИ И БАЗА 
ДАННИ МИГ 

Общо публични 
разходи в лева 

330 500  

Брой на земеделските 
стопанства, получили 
подпомагане по 
мярката 

6 0 

Брой модернизирани 
земеделски стопанства, 
вкл. чрез въвеждане на 
иновации и/или нови 
технологии 

4 0 

Брой проекти свързани 
с подкрепа на 
стопанства от 
приоритетните 
/чувствителни/ сектори 
по мярката 

2  

Брой работни места, 
разкрити в 
подпомогнатите 
проекти  

10 0 

ПРСР, M04 — 
Инвестиции в 
материални активи (член 
17 от  Регламент (ЕС) № 
1305/2013) 
Мярка 4.1.2. Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 
стопанства по 
Тематичната 
подпрограма за малки 
стопанства 
 
ОТЧЕТИ И БАЗА 
ДАННИ МИГ 
 
 
 

Общо публични 
разходи в лева 

5 920  

Брой на земеделските 
стопанства, 
получаващи 
подпомагане по 
мярката  

1 0 

Брой проекти свързани 
с подкрепа на 
стопанства от 
приоритетните сектори 
на СВОМР 

1  

Брой модернизирани 
земеделски стопанства, 
вкл. чрез въвеждане на 
иновации и/или нови 
технологии 

1 0 

Брой работни места, 
разкрити в 
подпомогнатите 
проекти 

1  

ПРСР, M04 — 
Инвестиции в 

Общо публични 
разходи в лева 

206 000  
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материални активи (член 
17 от  Регламент (ЕС) № 
1305/2013) 
Мярка 4.2  Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански 
продукти 

 

ОТЧЕТИ И БАЗА 
ДАННИ МИГ 

Брой проекти, 
получаващи подкрепа 
за инвестиции в  
преработка и търговия 
на селскостопански 
продукти 

2  

Брой проекти на 
земеделски стопани, 
получаващи подкрепа 
за инвестиции в  
преработка  на 
суровини от 
приоритетните сектори 

1 0 

Брой работни места, 
разкрити в 
подпомогнатите 
проекти 

8  

ПРСР, M06 — Развитие 
на стопанства и 
предприятия (член 19 от  
Регламент (ЕС) № 
1305/2013) 
Мярка 6.4. Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски 
дейности 
 
ОТЧЕТИ И БАЗА 
ДАННИ МИГ 

Общо публични 
разходи в лева 

294 000  

Брой проекти и 
бенефициенти, 
получаващи подкрепа 
за инвестиции в 
неселскостопански 
дейности  

6  

Брой земеделски 
стопанства, 
получаващи подкрепа 
за инвестиции в 
неселскостопански 
дейности  

1 0 

Брой проекти, 
въвеждащи иновативни 
и/или екологични 
практики и/или 
технологии 

2  

Брой проекти за 
производствени 
дейности 

2 0 

Брой работни места, 
разкрити в 
подпомогнатите 
проекти 

10  

ПРСР, М07 Основни 
Общо публични 
разходи в лева 

855 580  
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услуги и обновяване на 
селата в селските райони 
(член 20 от  Регламент 
(ЕС) № 1305/2013) 
Мярка 7.2. Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

 
ОТЧЕТИ И БАЗА 
ДАННИ МИГ 

Брой проекти, 
получили подкрепа за 
инвестиции в малка по 
мащаби 
инфраструктура 

19 5 

Брой подпомогнати  
обекти за 
образователна и 
социална 
инфраструктура  

6 0 

Брой жители, които се 
ползват от подобрени 
услуги/инфраструктура  

15 000  

Брой населени места в 
който има 
новоизградена или 
подобрена 
инфраструктура 

12 0 

ПРСР,М07 Основни 
услуги и обновяване на 
селата в селските райони 
(член 20 от  Регламент 
(ЕС) № 1305/2013) 
Мярка 7.5. Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа 
инфраструктура 
ОТЧЕТИ И БАЗА 
ДАННИ МИГ 

Общо публични 
разходи в лева 

117 350  

Брой проекти, 
получили подкрепа по 
мярката 

2  

Брой проекти, 
осигуряващи безопасна 
и/или достъпна среда 

2  

Брой жители, които се 
ползват от подобрена 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура  

12 000  

Мярка, извън  ПРСР и  
Регламент (ЕС) № 
1305/2013), отговаряща на 
целите им. 
Мярка 19.05. Проучване, 
съхраняване и 
оползотворяване  на 
природните ресурси и  
културното наследство на 
територията на общините 
Главиница и Ситово 
 

Общо публични 
разходи в лева 

146 450  

Брой проекти, 
получили подкрепа по 
мярката 

8 1 

Брой проведени 
фестивали, изложения 
и др. местни събития за 
промотиране на 
селското природно и 
културно наследство 

5  



 

46 
 

 
ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ - ЕСФ 

ОПНОИР                  МЯРКА 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА“ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
 Индикатор Целева 

стойност 
За 
периода 
на 
доклада 

Индикатор Целева 
стойност 

За 
периода 
на 
доклада 

1 Брой деца, ученици и младежи 
от маргинализирани общности 
(вкл.роми), участващи в мерки 
за образователна интеграция и 
реинтеграция. 

100 263 Брой деца, ученици и 
младежи от 
маргинализирани 
общности (вкл.роми), 
интегрирани в 
образователната 
система 

80 273 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
 Индикатор Целева стойност   
2 Брой други участници, 

включени  в дейности за 
подкрепа на образователната 
интеграция и реинтеграция  

350   

 брой родители, настойници 100   
 брой съученици 250   

 

 
ОПРЧР МЯРКА 1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ И  
НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
 Индикатор Целева 

стойност 
Индикатор Целева 

стойност 
1 Брой предприятия, получили 25 Брой предприятия въвели 20 

ОТЧЕТИ И БАЗА 
ДАННИ МИГ 

Брой участници в 
събития и дейности, 
насърчаващи 
междукултурните 
взаимодействия между 
различните етноси 

630  

Брой проучвания и 
програми, свързани с 
опазване на природното 
и културно наследство 

6  

Брой проекти, чрез 
които са придобити 
материални активи, за 
по-добра ресурсна 
обезпеченост на 
читалища,  НПО 

4  

Брой жители, които се 
ползват от резултатите 
по проектите 

10 000  
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подкрепа нови системи, практики и 
инструменти за развитие на 
човешките ресурси и 
организация на труда  

 Брой заети лица, включително 
самостоятелно заети, в участие 

70 Брой участници от 
подкрепените предприятия, 
чието положение на пазара 
на труда в рамките на 6 
месеца след напускане на 
операцията е по-добро 

55 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
 Индикатор Целева 

стойност 
  

2 Брой участници, включени в 
проектни дейности по мярката 
Обучения, практикуми, 
семинари и др. – източник 
списъци, отчети по проекти 

130   

 

ОПРЧР МЯРКА 2.1. „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ“ 
 ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
 Индикатор Мярка Целева 

стойност 
Индикатор Мярка Целева 

стойност 
За 
периода 
на 
доклада 

1 Участници, 
получили достъп до 
социални и здравни  
услуги 

брой 100 Участници, които 6 м. 
след приключване на 
проекта имат достъп до 
социални и здравни 
услуги 

брой 85  

2 Участници, 
получили достъп до 
услуги, свързани с  
трудова интеграция 

брой 70 Участници, които при 
приключване на 
проекта са започнали 
да търсят работа/са 
ангажирани с 
образование/обучение/
са получили 
квалификация и имат 
работа 

брой 55 
 

170 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ    
 Индикатор Мярка Целева 

стойност 
   

3 Участници, включени 
в дейности в 
инициативи за 
социално-
икономическа 
интеграция и 
преодоляване на 
негативните 
стереотипи 

брой 500    
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10. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е 

приложимо); 

                    Неприложимо 

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

 
              
Входяща кореспонденция: 

 Вх. № / Дата  Информация 
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1  
130 / 09.01.2020 

 
ИА ОПНОИР 

Процедура за подбор на ПП BG05M2OP001-3.008 
МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“- „Уча се, за да сполуча” 

2  
131 / 13.01.2020 

 
УО ОПРЧР 
 

Основателност за разглеждане на възражение 
срещу предложение за отхвърляне на проектно 
предложение №BG05M9OP001-1.061-0001 

3 132 /16.01.2020 МЗХГ гр. София Предоставяне на информация по заявление за 
одобрение на планирани дейности и разходи за 
2020 г. по подмярка 19.4. 

4 133 /20.01.2020 Община Главиница Издаване на Удостоверения за наличие или липса 
на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК 

5 134 / 22.01.2020 Община Ситово Издаване на Удостоверения за наличие или липса 
на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК 

6 135 /31.01.2020 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и 
Условия за изпълнение по мярка 4.2. „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти” 

7 136 / 12.02.2020 ДФЗ –ОД Велико 
Търново 

Уведомително писмо за разяснения и/или 
информация по процедура за подбор на проектни 
предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.159 

8 137 / 12.02.2020  
ИА ОПНОИР 

Включване на наблюдател в КППП по процедура 
за подбор на ПП BG05M2OP001-3.008 на мярка 
„Уча се, за да сполуча” 

9 138 / 25.02.2020 Община Главиница Предоставяне на липсващи документи по проект 
с код в ИСУН BG06RDNP001-19.159-0004 

10 139 / 27.02.2020 МЗХГ гр. София Одобрение на годишен доклад за извършените 
дейности през 2019 г. по мярка 19.4. 

11 140 / 02.03.2020 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по процедура за 
подбор на проектни предложения с код в ИСУН  
BG06RDNP001-19.165-S1 

12 141 / 04.03.2020 МЗХГ гр. София Заповед за одобрен годишен бюджет на 
финансова помощ по подмярка 19.4. 

13 142 / 04.03.2020 Община Главиница Издаване на Удостоверения за наличие или липса 
на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК 

14 144 / 18.03.2020 МЗХГ гр. София Определяне на наблюдатели по оценителна сесия 
№ BG06RDNP001-19.345-S1 

15 145 / 09.04.2020 Община Ситово Предложение от Сезгин Алиибрям – кмет на 
община Ситово 

16 147 / 13.04.2020 Община Главиница Предложение от Неждет Джевдет – кмет на 
община Главиница 

17 148 /13 .04.2020 МТСП Указания и препоръки на УО на ОПРЧР 2014 – 
2020 във връзка с извънредното положение, 
обявено на 13.03.2020 г. 

18 149 / 14.04.2020 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на  
разяснения и/или информация по процедура за 
подбор на проектни предложения с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.209 

19 150  / 14.04.2020 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на 
нередовности по подмярка 19.4. 
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20 153 / 29.04.2020 МТСП Пренасочване на финансов ресурс от мерките за 
изпълнение на Стратегии за ВОМР с 
финансиране от ОПРЧР 2014 - 2020 

21 155 / 13.05.2020 МВР  
Дирекция „Защита 
на финансовите 
интереси на 
европейския съюз” 

Искане за предоставяне на информация и 
документи във връзка със случай на ОЛАФ под № 
ОС/2019/0578 

22 157 /22.05.2020 ДФЗ Писмо за одобрение на процедура за подбор на 
проектни предложения с код BG06RDNP001-
19.159-S1 

23 158 / 26.05.2020 ИА ОПНОИР Доклад на дейността на наблюдател по 
процедура BG05M2OP001-3.008 „Уча се, за да 
сполуча” 

24 159 / 28.05.2020 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на 
нередовности по подмярка 19.4. 

25 160 / 02.06.2020 МЗХГ Доклад на дейността на наблюдатели по 
процедура BG06RDNP001-19.345 мярка 6.4  
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности” 

26 161 / 05.06.2020 ДФЗ Одобрение изплащането на финансова помощ по 
договор № РД 50-34 от 20.04.2018 г. 
 

27 162 / 05.06.2020 ДФЗ Уведомително писмо за връщане на Запис а 
Заповед на Сезгин Алиибрям – кмет на община 
Ситово 

28 163 / 05.06.2020 ДФЗ Уведомително писмо за връщане на Запис а 
Заповед на Неждет Джевдет – кмет на община 
Главиница 

29 165 / 22.06.2020 Ръководител на 
УО на ОПНОИР 

Одобрение на Оценителен доклад от 
Ръководителя на УО на ОПНОИР 

30 169 / 30.06.2020 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и 
Условия за изпълнение по мярка 19.05. 
„Проучване, съхраняване и оползотворяване на 
природните ресурси и културното наследство на 
територията на общините Главиница и Ситово” 

31 170 / 30.06.2020 ДФЗ Придружително писмо за неоснователност на 
възражение за проектно предложение с код в 
ИСУН BG06RDNP001-19.165-0008 

32 171 / 30.06.2020 ДФЗ Придружително писмо за неоснователност на 
възражение за проектно предложение с код в 
ИСУН BG06RDNP001-19.165-0001 

33 172 / 30.06.2020 ДФЗ Придружително писмо за неоснователност на 
възражение за проектно предложение с код в 
ИСУН BG06RDNP001-19.165-0007 

34 174 / 07.07.2020 ИА ОПНОИР Предоставяне на допълнителни документи във 
връзка със сключване на административен 
договор по проектно предложение 
BG05M2OP001-3.008-0001 

35 175 / 09.07.2020 ДФЗ Одобрение доплащането на финансова помощ по  



 

51 
 

договор № РД 50-34 от 20.04.2018г. 
36 176 / 09.07.2020 ДФЗ Писмо за одобрение на процедура за подбор на 

проектни предложения с код BG06RDNP001-
19.165-S1 

37 177 / 17.07.2020 ДФЗ Писмо за одобрение на процедура за подбор на 
проектни предложения с код BG06RDNP001-
19.209-S1 

38 178 / 17.07.2020 ДФЗ Предоставяне на допълнителни документи преди 
подписване на административен договор по 
проектно предложение  BG06RDNP001-19.159-
0001 

39 179 / 17.07.2020 ДФЗ Предоставяне на допълнителни документи преди 
подписване на административен договор по 
проектно предложение  BG06RDNP001-19.159-
0002 

40 180 / 17.07.2020 ДФЗ Предоставяне на допълнителни документи преди 
подписване на административен договор по 
проектно предложение  BG06RDNP001-19.159-
0003 

41 181 / 23.07.2020 ИА ОПНОИР Подписване на административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по проектно предложение с рег.№  
BG05M2OP001-3.008-0003 

42 182 / 03.08.2020 МЗХГ Жалба от г-н Сезер Самиев по проектно 
предложение №  BG06RDNP001-19.345-0004 

43 183 / 03.08.2020 ДФЗ  Предоставяне на допълнителни документи преди 
подписване на административен договор по 
проектно предложение  BG06RDNP001-19.159-
0007 

44 184 / 03.08.2020 ИА ОПНОИР Подписване на административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по проектно предложение с рег.№  
BG05M2OP001-3.008-0002 

45 185 / 06.08.2020 ИА ОПНОИР Подписване на административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по проектно предложение с рег.№  
BG05M2OP001-3.008-0001 

46 186 / 26.08.2020 ДФЗ – ОД 
„Бургас” 

Административен договор № BG06RDNP001-209-
0003-C01/22.07.2020 г. 

47 187 / 03.09.2020 ДФЗ Решение за изплащане на авансова помощ 
48  

188 / 03.09.2020  
ДФЗ Уведомително писмо за връщане на Запис а 

Заповед на Сезгин Алиибрям – кмет на община 
Ситово 
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189 / 03.09.2020 ДФЗ Уведомително писмо за връщане на Запис а 
Заповед на Неждет Джевдет – кмет на община 
Главиница 

50 190 / 09.09.2020 ИА ОПНОИР Предоставяне на оригинали на сключени 
административни договори и допълнителни 
споразумения по процедура  BG05M2OP001-3.008 
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
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Добруджа“ –„Уча се, за да сполуча” 
51 191 / 09.09.2020 ДФЗ Придружително писмо – покана за сключване на 

административни договори  за предоставяне на 
БВП по ПП №  BG06RDNP001-159-0007 

52 192 / 09.09.2020 УО на ПРСР Допълнително споразумение № РД50-34 / 
02.09.2020 г. 

53 193 / 10.09.2020 ДФЗ Придружително писмо – покана за сключване на 
административни договори  за предоставяне на 
БВП по ПП №  BG06RDNP001-159-0002 

54 194 / 10.09.2020 ДФЗ Придружително писмо – покана за сключване на 
административни договори  за предоставяне на 
БВП по ПП №  BG06RDNP001-159-0001 

55 195 / 10.09.2020 ДФЗ Придружително писмо – покана за сключване на 
административни договори  за предоставяне на 
БВП по ПП №  BG06RDNP001-159-0003 

56 196 / 10.09.2020 ДФЗ Придружително писмо – покана за сключване на 
административни договори  за предоставяне на 
БВП по ПП №  BG06RDNP001-159-0007 

57 197 / 10.09.2020 ДФЗ Придружително писмо – покана за сключване на 
административни договори  за предоставяне на 
БВП по ПП №  BG06RDNP001-159-0003 

58 198 / 11.09.2020 МТСП 
ОП „РЧР” 2014-
2020 

Изпълнение на мерки от Стратегии за ВОМР с 
финансиране от  ОП „РЧР” 2014-2020 

59 199 / 21.09.2020 ИА ОПНОИР Предоставяне на ИГРП по прием на мерки от 
СВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ през 2021 г. 

60 200 / 30.09.2020 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и 
Условия за изпълнение по мярка 2.1. „Социално-
трудова и здравна интеграция” 

61 201 / 30.09.2020 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и 
Условия за изпълнение по мярка 1.7. 
„Приспособяване на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените, въвеждане на социални и 
нетехнологични иновации в предприятията” 

62 202 / 12.10.2020 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на 
разяснения и/или информация по процедура за 
подбор на проектни предложения с код в ИСУН  
BG06RDNP001-19.345-S1 

63 203 / 26.10.2020 Община Главиница Издаване на Удостоверения за наличие или липса 
на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК 

64 205 / 06.11.2020 МЗХГ Заявление за одобрение на планирани дейности  и 
разходи по подмярка 19.4 за 2021 г. 

65 206 / 19.11.2020 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на 
документи преди сключване на административен 
договор за проектно предложение № 
BG06RDNP001-19.209-0002 

66 207 / 19.11.2020 ДФЗ Уведомително писмо за предоставяне на 
документи преди сключване на административен 
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   Изходяща кореспонденция: 
1 143 / 03.01.2020 ИА ОПНОИР Удължаване срока на прием на проектни предложения 

по процедура BG05M2OP001-3.008 
2 144 / 09.01.2020 Община 

Главиница 
Издаване на Удостоверения за наличие или липса на 
задължения 

3 145 / 09.01.2020 Община Ситово Издаване на Удостоверения за наличие или липса на 
задължения 

4 146 / 14.01.2020 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и Условия 
за изпълнение по мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопанска продукция” 

5 147 / 20.01.2020 МЗХГ Предоставяне на допълнителна информация за 
одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 г. 

6 148 / 23.01.2020 МЗХГ Уведомително писмо за публикувана процедура за прием 
на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-
19.362 мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопанска продукция” 

7 149 / 28.01.2020 МЗХГ Предоставяне на обобщен годишен доклад за 
извършените дейности, свързани с текущите разходи и 
популяризиране на Стратегията за ВОМР за 2019 г. 

8 151 / 29.01.2020 МЗХГ Уведомително писмо за публикувана процедура за прием 
на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-
19.363 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура”. 

9 152 / 03.02.2020 ДФЗ Уведомително писмо за приключил прием на проектни 
предложения по процедура BG06RDNP001-19.177 мярка 
4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по 
Тематична програма за развитие на малки 
стопанства” 

10 153 / 10.02.2020 ИА ОПНОИР Покана за определяне на наблюдатели.  
11 154 /12.02.2020 Община 

Главиница 
Предоставяне на разяснения и/или информация по 
проведена процедура за прием на проектни 
предложения по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” 

12 155 / 22.02.2020 ИА ОПНОИР Създаване на КППП по процедура BG05M9OP001-3.008 
13 156 / 12.02.2020 МЗХГ  Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

договор за проектно предложение № 
BG06RDNP001-19.209-0001 

67 208 / 20.11.2020 НЧ „ЯНКО 
ЗАБУНОВ” 

Представяне на документи преди сключване на 
административен договор за проектно 
предложение № BG06RDNP001-19.209-0002 

68 209 / 03.12.2020 ЕТ Павлин Павлов 
- Магнус 

Жалба 

69 213 / 10.12.2020  Уведомително писмо за предоставяне на  
разяснения и/или информация по процедура за 
подбор на проектни предложения с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.177-S1 
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Стратегията за ВОМР – подмярка 19.2 
14 157 / 12.02.2020 УО ОПНОИР Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР – подмярка 19.2 
15 158 / 12.02.2020 УО ОПРЧР Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР – подмярка 19.2 
16 159 / 25.02.2020 Община 

Главиница 
Издаване на Удостоверения за наличие или липса на 
задължения 

17 160 / 25.02.2020 Община Ситово Издаване на Удостоверения за наличие или липса на 
задължения 

18 161 / 25.02.2020 ДФЗ – ОД Велико 
Търново 

Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 
и/или информация по процедура за подбор на проектни 
предложения с код в ИСУН  
BG06RDNP001-19.159 

19 162 / 02.03.2020 МЗХГ Покана за определяне на наблюдатели от УО на ПРСР 
20 163 / 05.03.2020 МЗХГ Създаване на КППП по процедура  

BG06RDNP001-19.345 
21 165 / 12.03.2020 ДФЗ Предоставяне на списък на планирани, в процес на 

провеждане и проведени обществени поръчки, 
независимо от източника на финансиране на СНЦ  
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 
2020 г. 

22 166 / 13.03.2020 ДФЗ Предоставяне на разяснения и/или информация по 
процедура за подбор на проектни предложения с код в 
ИСУН BG06RDNP001-19.165-S1 

23 167 / 09.04.2020 УО ОПНОИР Приключване на прием на проектни предложения по 
процедура BG05M2OP001-3.008 

24 169 / 28.04.2020 ДФЗ – ОД Бургас Уведомително писмо за предоставяне на разяснения 
и/или информация по процедура за подбор на проектни 
предложения с код в ИСУН  
BG06RDNP001-19.209-S1 

25 170 / 29.04.2020 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 
по мярка19.4  

26 172 / 13.05.2020 МЗХГ Оценителен доклад по мярка 6.4 „Инвестиции в 
неземеделски дейности” 

27 173 / 13.05.2020 ДФЗ Оценителен доклад по мярка 6.4 „Инвестиции в 
неземеделски дейности” 

28 174 / 18.05.2020 ДИРЕКЦИЯ  
„ЗАЩИТА НА 
ФИНАНСОВИТЕ 
ИНТЕРЕСИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ”  

Предоставяне на информация и документи във връзка 
със случай на ОЛАФ под № ОС/2019/0578 

29 175 / 18.05.2020 СУ „ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ” 

Уведомително писмо за редукция на бюджет по 
проектно предложение  

30 176 / 18.05.20 ЦДГ „СВ.СВ. 
КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ” 

Уведомително писмо за редукция на бюджет по 
проектно предложение  

31 177 / 19.05.2020 ДФЗ  Представяне на допълнителни документи по проведена 
процедура за подбор на проектни предложения с код в 
ИСУН BG06RDNP001-19.165 
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32 178 / 19.05.2020 ДФЗ  Допълнителни документи към подадена заявка за 
авансово плащане по подмярка 19.4. 

33 179 / 21.05.2020 ИА ОПНОИР Оценителен доклад по мярка 3.9. „Уча се, за да 
сполуча” 

34 180  / 27.05.2020  ДФЗ Представяне на административен договор 
№BG06RDNP001-19.159-0004-C01 

35 181 / 29.05.2020 МЗХГ Покана за определяне на наблюдатели 
36 182 / 01.06.2020 МЗХГ Създаване на КППП по процедура №BG06RDNP001-

19.363 
37 183 / 02.06.20 РУО на ПРСР, 

РУО на ОПНОИР 
и РУО на ОПРЧР 

Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за ВОМР  

38 184 /04.06.2020 ДФЗ – ОД 
БУРГАС 

Представяне на коректно попълнен формуляр за 
мониторинг по процедура за прием на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.209 

39 185 /08.06.2020 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на проект на Условия за кандидатстване и 
Условия за изпълнение по мярка 19.05. 

40 186 / 08.06.2020 МЗХГ Уведомително писмо за публикувана процедура за прием 
на проектни предложения № BG06RDNP001-19.434 

41 187 / 10.06.2020 ДФЗ Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 
по подадена заявка за плащане по подмярка 19.4.  

42 188 /11.06.2020 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ по 
подмярка 19.4. 

43 189 /16.06.2020 МЗХГ Входирано заявление за промяна на Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за ВОМР  

44 190/01.07.2020 УО ПРСР, УО 
ОПНОИР, УО 
ОПРЧ, ОИЦ 
СИЛИСТРА 

Предоставяне на график за провеждане на 
информационни събития. 

45 191 / 08.07.2020 ДФЗ Отказ на кандидат за подписване на административен 
договор  

46 192 / 10.07.20 ИА ОПНОИР Уведомително писмо за неналичието на втори подпис 
при МИГ 

47 193 / 24.07.2020 ДФЗ Оценителен доклад по мярка 7.5. „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура” 

48 194 /24.07.2020 МЗХГ  
УО ПРСР 

Оценителен доклад по мярка 7.5. „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура” 

49 195 /28.07.2020 УО ОПНОИР Проект на адм. договор по ПП № BG05M2OP001-3.008-
0003 

50 196 / 03.08.2020 УО ПРСР Покана за определяне на наблюдатели 
51 197 / 04.08.2020 МЗХГ  

УО ПРСР 
Създаване на КППП по процедура № BG06RDNP001-
19.345 

52 198 / 04.08.2020 ЦКЗ Създаване на КППП по процедура № BG06RDNP001-
19.345 

53 199 / 07.08.2020 ИА ОПНОИР Проект на адм. договор по ПП № BG05M2OP001-3.008-
0001 

54 200 / 11.08.2020 МЗХГ  
УО ПРСР 

Покана за определяне на наблюдатели 
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55 201 / 11.08.2020 МЗХГ  
УО ПРСР 

Създаване на КППП по процедура № BG06RDNP001-
19.434 

56 202 / 25.08.2020  ИА ОПНОИР Анекси към Административни договори за 
предоставяне на БВП па проектни предложения 
BG05M2OP001-3.008-0001, BG05M2OP001-3.008-0002, 
BG05M2OP001-3.008-0003 

57 203 / 25.08.2020 ДФЗ Представяне на допълнителни документи към заявка за 
авансово плащане за 2020 г. по подмярка 19.4. 

58 204 / 09.09.2020 УО ОПРЧР Публикувани процедури за прием на проектни 
предложения 

59 205 / 11.09.2020 Министерството 
на финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и Условия 
за изпълнение по мярка 1.7. 

60 206 / 11.09.2020 Министерството 
на финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и Условия 
за изпълнение по мярка 2.1. 

61 207 / 14.09.2020 УО ПРСР, УО 
ОПНОИР, УО 
ОПРЧ,  

Предоставяне на ИГРП за прием на проектни 
предложения през 2021 г. 

62 208 / 20.09.2020 МЗХГ  
УО ПРСР 

Заявление за плащане на планирани дейности и разходи 
по подмярка 19.4. 

63 209 / 29.09.21020 МЗХГ  
УО ПРСР, ДФЗ 

Оценителен доклад по мярка 6.4. „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности” 

64 210 / 05.10.220 МЗХГ  
УО ПРСР 

Покана за определяне на наблюдатели 

65 211 / 05.10.2020 МЗХГ  
УО ПРСР 

Оценителен доклад по мярка 19.05, процедура 
№BG06RDNP001-19.434 

66 212 / 07.10.2020 МЗХГ  
УО ПРСР 

Създаване на КППП по процедура № BG06RDNP001-
19.165-S2 /втори краен срок/ 

67 213 / 12.10.2020 Община Ситово Издаване на Удостоверения за наличие или липса на 
задължения. 

68 214 / 12.10.2020 Община 
Главиница 

Издаване на Удостоверения за наличие или липса на 
задължения. 

69 215 / 21.10.2020 ДФЗ – ОД Сливен Предоставяне на разяснения и/или информация по 
проведена процедура за прием на проектни 
предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.345-S1 

70 216 / 17.12.2020 ДФЗ – ОД 
ПАЗАРДЖИК 

Предоставяне на разяснения и/или информация по 
проведена процедура за прием на проектни 
предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.177-S1 

 

12. Опис на приложения 

1. Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 
2. Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и 
от       сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 
3. Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в 
лева 
4. Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на 
споразумение за финансиране в лева 
5. Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 
6. Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния 
период в лева 



 

57 
 

7. Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на 
споразумение за финансиране в лева 
8. Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по 
фондове 
9. Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове 
от сключване на споразумение за финансиране в лева 
10. Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния 
период в лева. 

       

 
Дата:  
15.02.2021 г. 
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  
 
Сезгин Алиибрям 
/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 
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Приложения: 

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

Индикатор 

Цел за 
периода 2014 
– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 
за подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 
заявления за 

подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 
на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 
от подписване на 

СВОМР (за изплатени 
проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 
подпомагане на проектите, финансирани от: 

         

ЕЗФРСР  36         
ОПРЧР 70         
ОПНОИР          
(излишните редове да се изтрият) 
 
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 
включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 
данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 
отчетено; 
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 
работното място се отчита като 0,5 бр. 

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

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 
съгласно заявления 

за подпомагане, 
одобрени от МИГ за 
периода на доклада 

Планиран брой съгласно 
заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 
периода от подписване на 

СВОМР 

 
Постигнато за 

периода на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

Брой съгласно 
изплатени 
проекти за 
периода на 

доклада 

Брой съгласно 
изплатени 
проекти за 
периода от 

подписване на 
СВОМР 

1 2 3 4 5 6   

Жители, които ще се ползват от 
подобрени ИТ услуги/инфраструктура; 

 
 

   
  

Жители, които ще се ползват от 
подобрени услуги/инфраструктура, 
различни от тези, свързани с ИТ. 

15 000 10027 10027 9615 9615 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 
 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

Брой 
регистрирани 
заявления от 
кандидати за 
одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от МИГ за 
одобрение от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрени
е 

колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия  

Процент 
на 

изплащан
е  

колона 15 
разделена 
на колона 

2 
 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

44 18 28 16 24 16 26 7 7 5 5 11.36% 0 0 0 

Инвестиции в земеделски 
стопанства 

6 2 12 2 10 2 12 1 1 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в земеделски 
стопанства по тематична 
подпрограма за развитие на 
малки стопанства 

12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 0 0 0 0 

Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа 
инфраструктура 

2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

8 2 7 6 6 6 6 1 1 1 1 12.5% 0 0 0 

Проучване, съхраняване и 8 2 7 2 6 2 6 1 1 1 1 12.5% 0 0 0 
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оползотворяване на 
природните ресурси и 
културното наследство на 
територията на общините 
Главиница и Ситово 
Мерки, финансирани от 
ОПНОИР (ЕСФ) 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75% 3 3 75% 

Уча се, за да сполуча  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 

Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 

7 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 28.57% 2 2 28.57% 

Приспособяване на 
работниците и 
предприемачите към 
промените, въвеждане на 
социални и нетехнологични 
иновации в предприятията 

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социално-трудова и 
здравна интеграция 

7 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 28.57% 2 2 28.57% 

Общо: 63          11 17.46%    
(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 
 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 
субсидия по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Интензитет 
на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от 

МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от УО/ДФЗ 

Изплатен
а 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 
2020 г. (ЕЗФРСР) 

2905104,92 2051023,76 50/100 2555235,03 1740185,47 1806066,96 1370355,34 482698,51 482698,51 0 

Инвестиции в земеделски стопанства 1366282,13 739678,6 50/70 1211818,32 624246,66 604919,8 315449,9 0 0 0 
Инвестиции в земеделски стопанства 
по тематична подпрограма за развитие 
на малки стопанства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

582289,99 354812,36 до 75% 582289,99 354812,36 440020,44 293778,72 0 0 0 

Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

839634,8 839634,8 100 644228,72 644228,72 644228,72 644228,72 482698.51 482698.51 0 

Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура 

116898,00 116898,00 100 116898,00 116898,00 116898,00 116898,00 0 0 0 

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

188458,13 188458,13 100 145090,62 145090,62 145090,62 145090,62 14982,44 14982.44 0 

Проучване, съхраняване и 
оползотворяване на природните 
ресурси и културното наследство на 
територията на общините Главиница и 
Ситово 

188458,13 188458,13 100 145090,62 145090,62 145090,62 145090,62 14982.44 14982.44 0 

Мерки, финансирани от ОПНОИР 
(ЕСФ) 

657820,07 657820,07 100 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 78 281.00 

Уча се, за да сполуча 657820,07 657820,07 100 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 78 281.00 

Мерки, финансирани от ОПРЧР 
(ЕСФ) 

359835,82 359835,82 100 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 107 558.90 

Приспособяване на работниците и 61510,57 61510,57 100 0 0 0 0 0 0 0 
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предприемачите към промените, 
въвеждане на социални и 
нетехнологични иновации в 
предприятията 
Социално-трудова и здравна 
интеграция 

298325,25 298325,25 100 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 107 558.90 

Общо: 4111218.94 3257137.78  3567528.63 2752479.07 2818360.56 2382648.94 1364883.93 1364883.93 185 839.90 
  



 

63 
 

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 

в МИГ 

Заявена 
субсидия 

по 
заявления, 
подадени 

в МИГ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 
към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер 
на 

разходит
е по 

проект 
от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектит
е, 

одобрени 
от 

УО/ДФЗ 

Сключени 
договори- 

бр. 
БФП 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

1955800,00 2905104,92 2051023,76 2555235,03 1740185,47 1806066,96 1370355,34 0 0 
5 / 

482 698.51 
1473101,49 24,68% 0 

Инвестиции в земеделски 
стопанства 

330500,00 1366282,13 739678,6 1211818,32 624246,66 604919,8 315449,9 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в земеделски 
стопанства по тематична 
подпрограма за развитие на 
малки стопанства 

201500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

206000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

294000,00 582289,99 354812,36 582289,99 354812,36 440020,44 293778,72 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

660000,00 839634,8 839634,8 644228,72 644228,72 644228,72 644228,72 482698.51 482698.51 
5 / 

482 698.51 
177 301,49 73,13% 0 

Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа 
инфраструктура 

117350,00 116898,00 116898,00 116898,00 116898,00 116898,00 116898,00 0 0 0 0 0 0 

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

146450,00 188458,13 188458,13 145090,62 145090,62 145090,62 145090,62 14 982,44 14 982,44 
1 / 

14 982,44 
131 467,56 10,2% 0 

Проучване, съхраняване и 
оползотворяване на 
природните ресурси и 

146450,00 188458,13 188458,13 145090,62 145090,62 145090,62 145090,62 14 982,44 14 982,44 
1 / 

14 982,44 
131 467,56 10,2% 0 
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културното наследство на 
територията на общините 
Главиница и Ситово 
Мерки, финансирани от 
ОПНОИР (ЕСФ) 

586750,00 657820,07 657820,07 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 
3 / 

576 329,46 
10 420,54 98,2% 78 281.00 

Уча се, за да сполуча 586750,00 657820,07 657820,07 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 
3 бр. 

576 329,46 
10 420,54 98,2% 78 281.00 

Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 

899680,00 359835,82 359835,82 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 
2 /     

290873,52 
608806,48 32,33% 107 558.90 

Приспособяване на 
работниците и 
предприемачите към 
промените, въвеждане на 
социални и 
нетехнологични иновации 
в предприятията 

469400,00 61510,57 61510,57 0 0 0 0 0 0     

Социално-трудова и 
здравна интеграция 

430280,00 298325,25 298325,25 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 290873,52 
 2 /. 

290873,52 
139406,48 67,60% 107 558.90 

Общо: 3442230,00         
11 / 

1364883,93 
 39,65% 185 839.90 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

Брой регистрирани 
проекти от 

кандидати за 
одобрение от МИГ 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от 

МИГ за 
одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрени
е 

колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия  

Процент 
на 

изплащан
е 

колона 15 
разделена 
на колона 

2 
 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1 Стимулиране на 
предприемачеството и 
иновациите,  повишаване на 
конкурентоспособността на 
местната икономика като 
генератор на заетост и доходи 

30 6 18 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2 Развитие на 
обществената инфраструктура и 
ефективно оползотворяване на 
природните  и културно-
исторически ресурси; 
 

18 4 16 14 14 14 14 6 6 6 6 33,33% 0 0 0 

Приоритет 3 Развитие на 
човешките ресурси и 
подобряване на образованието, 
квалификацията и социалните 
взаимодействия в 
мултикултурната общност за 
по-добро качество на живот. 
 

7 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 71,42% 5 5 71.42% 

Общо: 55 13 39 31 33 31 33 9 11 9 11 20% 5 5 9.09% 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Заявена 
субсидия по 
проекти към 

МИГ 

Интензитет на 
заявената 

помощ 

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от МИГ 

Субсидия по 
проектите, 
одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Приоритет 1 Стимулиране на 
предприемачеството и 
иновациите,  повишаване на 
конкурентоспособността на 
местната икономика като 
генератор на заетост и доходи 

1948572,12 1094490,96 

 
 
 

50/100 
 
 

1794108,31 979059,02 1021174,24 546945,62 0 0 

 
 
 

0 

Приоритет 2 Развитие на 
обществената инфраструктура и 
ефективно оползотворяване на 
природните  и културно-
исторически ресурси; 
 

1144990,93 1144990,93 

 
 
 

100 
906217,34 906217,34 906217,34 906217,34 497680,95 497680,95 

 
 

0 
 

Приоритет 3 Развитие на 
човешките ресурси и 
подобряване на образованието, 
квалификацията и социалните 
взаимодействия в 
мултикултурната общност за по-
добро качество на живот. 
 

1017655,89 1017655,89 

 
 
 
 

100 
867202,98 867202,98 867202,98 867202,98 867202,98 867202,98 185 839.90 

Общо: 4111218.94 3257137.78  3567528.63 2752479.34 2818360.56 2382648.94 1364883.93 1364883.93 185 839.90 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 

в МИГ 

Заявена 
субсидия 

по 
заявления, 
подадени 

в МИГ 

Одобрен 
общ размер 

на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсиди
я към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер 
на 

разходит
е по 

проект 
от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектит
е, 

одобрени 
от 

УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Приоритет 1 
Стимулиране на 
предприемачеството и 
иновациите,  повишаване 
на 
конкурентоспособността 
на местната икономика 
като генератор на заетост 
и доходи 

1501400,00 1948572,12 1094490,96 1794108,31 979059,02 1021174,24 546945,62 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2 Развитие на 
обществената 
инфраструктура и 
ефективно 
оползотворяване на 
природните  и културно-
исторически ресурси; 
 

923800,00 1144990,93 1144990,93 906217,34 906217,34 906217,34 906217,34 497680,95 497680,95 
6 / 

497680,95 
426119,05 53,87% 0 

Приоритет 3 Развитие на 
човешките ресурси и 
подобряване на 
образованието, 
квалификацията и 
социалните 
взаимодействия в 
мултикултурната 
общност за по-добро 
качество на живот. 
 

1017030,00 1017655,89 1017655,89 867202,98 867202,98 867202,98 867202,98 867202,98 867202,98 
5 / 

867202,98 
149827,02 85,26% 185 839.90 

Общо: 3442230 4111218.94 3257137.78 3567528.63 2752479.34     1364883,93  39,65% 185 839.90 
 
Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 
 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 
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Приоритети на съюза за развитие 
на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 
степен допринасят проектите 

Брой одобрени 
заявления от 

МИГ 

Брой 
одобрени 

заявления от 
ДФЗ 

Брой 
изплатени 

заявления от 
ДФЗ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от 
МИГ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от ДФЗ 
в лв. 

Изплатена 
субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 
и иновациите в областта на селското 
и горското стопанство и селските 
райони с акцент върху следните 
области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 
развитието на базата от знания в селските райони; 

0 0      

1B 

Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, горското 
стопанство и научноизследователската дейност и 
иновациите, включително с цел подобряване на 
екологичното управление и екологичните 
показатели; 

0      

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство; 

0      

Повишаване на жизнеспособността 
на земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност във 
всички региони и насърчаване на 
новаторските технологии в селското 
стопанство и устойчивото 
управление на горите, с акцент върху 
следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 
пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство; 

      

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 
с подходяща квалификация в селскостопанския 
сектор, и по-специално приемствеността между 
поколенията; 

      

насърчаване на организацията на 
хранителната верига, включително 
преработката и предлагането на 
пазара на селскостопански 
продукти,на хуманното отношение 
към животните и управлението на 
риска в селското стопанство с акцент 
върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, групи на 
производителите и организации и междубраншови 
организации; 

      

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата; 

      

Възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство, с 
акцент върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти; 
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4B 
Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им; 

      

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство, с 
акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на вода в селското стопанство;  

      

5B 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост;  

      

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци и остатъци, и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката; 

      

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство; 

      

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство; 

      

Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото 
развитие в селските райони, с акцент 
върху следните области: 

6A 
Улесняване на разнообразяването, създаването и 
развитието на малки предприятия, както и 
разкриването на работни места; 

      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

      

6C 
Подобряване на достъпа до информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), използването 
и качеството им в селските райони; 

      

 FA Друга област        

 
Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  
Площ/ 

Размер за 
проекти, 
одобрени 
от ДФЗ за 

периода на 
доклада 

Брой/  
Площ/ 

Размер за 
проекти, 

изплатени 
от ДФЗ за 

периода на 
доклада 
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1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 
сътрудничество (член 
35 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, където 
е приложимо 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, горското 
стопанство и научноизследователската дейност и 
иновациите, включително с цел подобряване на 
екологичното управление и екологичните 
показатели  

Проекти за сътрудничество по 
мярката за сътрудничество 
(член 35 от Регламент (ЕС) № 
1305/2013 

 
 

За мярка 1.1 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 
обучения 

   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 
8.1 до 8.4, 17.1 и др. 
подобни на тях, 
включени в 
стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички 
региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии и устойчивото 
управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването 
на пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички 
региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии и устойчивото 
управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 
стопани с подходяща квалификация в 
селскостопанския сектор, и по-специално 
приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското 
стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, групи на 
производителите и организации и 
междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското 
стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За земеделие и 
развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    
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P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За земеделие и развитие на 
селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им  (За земеделие и 
развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им (За горско 
стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  
(Отнася се за площта, 
обхваната от инвестиции за 
напояване) 

  

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 
инвестиционни 
мерки, включени в 
стратегията за ВОМР 
 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5B 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 
(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на 
странични продукти, отпадъци и остатъци, и 
други нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 
(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство 

Обща площ (ха)   
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горското стопанство 

За мярка 4 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 
животински единици (ЖЕ) 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство  

Обща площ (ха)   
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
 

ТИПОВЕ 
КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

Брой регистрирани 
заявления от 
кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 
заявления от 

МИГ 

Брой внесени 
заявления от МИГ 

за одобрение от 
УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрени
е 

колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия  

Процент 
на 

изплащан
е 

колона 15 
разделена 
на колона 

2 за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                
ПУБЛИЧНИ                
Публичен орган/ 
община 

10 3 12 2 10 2 10 0 5 0 5 50% 0 0 0 

НПО 8 1 7 2 6 2 6 0 1 0 1 12,5% 0 0 0 
други                
ЧАСТНИ                
Малко или средно 
предприятие 

2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата 
форма) 

6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 12 8 18 8 16 16 16 0 1 0 0 0 0 0 0 
ЕТ 6               
Лице, регистрирано 
по ТЗ 

               

Друго (ако е 
приложимо) 

               

Общо от ЕЗФРСР: 46          6 13,04%    
                
от ОПНОИР                
ПУБЛИЧНИ                
Публичен орган/ 
община 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50% 1 1 0 

Детски градини, 
Училища (вкл. 
професионални 
училища) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 2 0 

Общо от ОПНОИР  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75% 3 3 75% 
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от ОПРЧР                
ПУБЛИЧНИ                
Публичен орган/ 
община 

3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 66,66% 2 2 66,66% 

ЧАСТНИ                
Работодатели - 
Малко,  средно или 
микропредприятие 

4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     

Общо от ОПРЧР  7          2 28,57%    
ОБЩО: 57          11 19,29%    

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

ТИПОВЕ 
КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления 
подадени 

в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
субсидиите 

по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсиди
я към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер 
на 

разходит
е по 

проект 
от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектит
е, 

одобрени 
от 

УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
от ЕЗФРСР              
ПУБЛИЧНИ              
Публичен орган/ 
община 

777350,00 956532,8 956532,8 761126,72 761126,72 761126,72 761126,72 482698.51 482698.51 
5 / 

482698.51 
294561,49 62,09% 0 

НПО 
146450,00 188458,13 188458,13 145090,62 145090,62 145090,62 145090,62 14982,44 14982,44 

1 / 
14982,44  

131467,56 10,23 0 

други              
ЧАСТНИ              
Малко или средно 
предприятие 

1032000 

97578,81 48789,4 61615,00 30807,5 61615,00 30807,5 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) 

1948572,12 1094490,96 1794108,31 979059,02 1044940,24 609228,62 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 881956,65 417573,54 580487,2 315442,8 323304,8 186841,6 0 0 0 0 0 0 
ЕТ             
Лице, регистрирано 
по ТЗ 

            

Общо от ЕЗФРСР: 1955800 2122511,9 1511634,38 1546305,05 1152747,71 1093711,76 926441,06 497680,95 497680,95 
6 / 

497680,95 
 25,44%  

              
от ОПНОИР 

586750,00 657820,02 657820,02 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 
3 / 

576329,46 
10420,54 98,22% 78 281.00 

Публичен орган/ 
община 

586750,00 

184922,67 184922,67 184922,67 184922,67 184922,67 184922,67 184922,67 184922,67 
1 / 

184922,67 
 31.51%  

Детски градини, 
Училища (вкл. 
професионални 
училища) 

472897,35 472897,35 391406,79 391406,79 391406,79 391406,79 391406,79 391406,79 
2 / 

391406,79 
 66.71% 78 281.00 

Общо от ОПНОИР  586750,00            78 281.00 
              
от ОПРЧР              
ПУБЛИЧНИ              
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Публичен орган/ 
община 

430280,00 298325,25 298325,25 290873,52 290873,52 290873,52 
 
290873,52 

290873,52 290873,52 
2 / 

290873,52 
139406,48 67,60% 107 558.90 

ЧАСТНИ              
Работодатели - 
Малко,  средно или 
микропредприятие 

469400,00 61510,00 61510,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПРЧР  
899680,00         

2 / 
290873,52 

 32,33%  

              
ОБЩО: 3442230,00           1364883,93  39,65% 185 839.90 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева. 

МЕРКИ 
ПО 

ФОНДОВ
Е 

Име на 
кандидата/ 
получателя 

Име на проекта 
Заявен 

общ 
размер на 
разходите 

по 
заявления 
подадени в 

МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
субсидията 

по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

 

% на 
заяве
ната 
помо

щ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Отхвър
лено/ 

оттегле
но/ 

анулир
ано 

заявле
ние 

Мотив 
за 

отхвъ
рляне 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 
към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разх. по 

проект от 
УО/ ДФЗ 

Одобрена 
субсидия 

от 
УО/ДФЗ 

Изплате
на 

субсиди
я 

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

  1169730,98 1003548,35 до 
100% 

1130351,82 648326,70   1130351,82 648326,70    

BG06RDNP
001-19.363-
0001 

 

 

 

Община 
Главиница 

000565380 

Реализация на 
туристическия 
потенциал на 
територията на 
община Главиница 
чрез изграждане на 
посетителски център 
за представяне на 
местното природно 
и културно 
наследство в УПИ I-
160, кв.19 по плана 
на с. Коларово, общ. 
Главиница, обл. 
Силистра 

97340,00 97340,00 100 97340,00 97340,00   97340,00 97340,00    

BG06RDNP
001-19.363-
0002 

Община 
Ситово 

000565544 

Изграждане на 
„Площадка за 
пикник и два броя 
екопътеки до 
защитена местност с 
диворастящи 
божури“ в 
околностите на село 
Добротица, общ. 
Ситово, обл. 

19558,00 19558,00 100 19558,00 19558,00   19558,00 19558,00    
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Силистра 

BG06RDNP
001-19.345-
0001 

ИНФИНИТ
И ПМС 
ЕООД 

205375892 

Създаване на 
Център за здраве и 
красота в град 
Главиница 

140 818.80 97 164.97 69 186982.40 93 491.20   140 818.80 97 164.97    

BG06RDNP
001-19.345-
0002 

ГТ БИЛД 
ИНЖ 
ЕООД 

203527458 

 

Преоборудване на 
съществуваща 
работилница за 
дограма на "ГТ 
БИЛД ИНЖ" ЕООД, 
с. Зебил, община 
Главиница 

109 338.00 81 456.81 74,5 109 338.00 81 456.81   109 338.00 81 456.81    

BG06RDNP
001-19.345-
0003 

ИНЕРМАК
С ЕООД 

205142258 

Стимулиране на 
предприемачеството 
чрез изграждане на 
сграда със смесено 
предназначение в 
село Искра 

227 812.31 97 731.49 42,9 142 269.55 61 033.64        

BG06RDNP
001-19.345-
0004 

ЕТ "АСНЕТ 
- АЛТАН 
ХАЛИМ" 

201077489 

Повишаване на 
ефективността на 
земеделското 
стопанство чрез 
модернизация 

 
97 788.68 

 

48 894.34 50 
  
97 788.68 

 

48 894.34   
 
97 788.68 

 

48 894.34    

BG06RDNP
001-19.345-
0005 

ЕТ ГЮНЕР 
РИЗА 

202190550 

Закупуване на 
оборудване за 
автосервиз в гр. 
Главиница 

42 046.00 31 492.48 74,9 42 046.00 31 492.48   42 046.00 31 492.48    

BG06RDNP
001-19.345-
0006 

ЕДИС 19 
ЕООД 

206160070 

"Изграждане на 
специализиран 
сервиз за 
обслужване на 
лекотоварни и 
тежкотоварни 
автомобили в град 
Главиница" 

50 028.96 34 770.12 69,5 50 028.96 34 770.12   50 028.96 34 770.12    

BG06RDNP
001-19.165-
0011 

 БРАТЯ 
ТРЕНДАФ
ИЛОВИ 
ЕООД 

Повишаване на 
конкурентноспособн
остта чрез 
придобиване на 
иновативна система 

220 000.00 
 
97 790.00 

 

44,45 220 000.00 
 
97 790.00 

 

  220 000.00 
 
97 790.00 
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203381081 
за високо точно и 
екологично торене 
на земеделски 
площи 

BG06RDNP
001-19.165-
0012 

ЕТ ПАВЛИН 
ПАВЛОВ – 
МАГНУС 

828005049 

Подобряване 
земеделското 
стопанство на ЕТ 
"Павлин Павлов - 
Магнус" чрез 
закупуване на ново 
производствено 
оборудване 

165 000.23 97 350.14 59 
 
165 000.23 

 

82 500.11        

Мерки, 
извън 
обхвата на 
мерките от 
Регламент 
(EC) № 
1305/2013, 
но 
съответства
щи на 
целите на 
регламента 
(финансира
ни от 
ЕЗФРСР) 

  80527,38 80527,38 100 80527,38 80527,38   80527,38 80527,38    

BG06RDNP
001-19.434-
0001 

НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ 
"ЙОРДАН 
ЙОВКОВ" – 
ДОБРОТИЦ
А 

000560294 

Бащино огнище не 
забравяй-стари 
обичаи не презирай 

12 074.92 12 074.92 100 12 074.92 12 074.92   12 074.92 12 074.92    

BG06RDNP
001-19.434-
0005 

община 
Главиница 

000565380 

Популяризиране, 
предаване и 
възраждане на 
различни аспекти на 
културното 
наследство в община 
Главиница чрез 
провеждане на 
Фестивал на 

68 452.46 68 452.46 100 68 452.46 68 452.46   68 452.46 68 452.46    
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Местната памет” 
Мерки, 
финансира
ни от 
ОПНОИР 
(ЕСФ) 

  657820,02 657820,02 100 576329,46 576329,46   576329,46 576329,46 576329,46 576329,46 78 281.00 

 

СУ 
"ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ" 

000558350 

„Моите корени и 
моето бъдеще” 

223 018.83 223 018.83 100 198 970.05 198 970.05   198 970.05 198 970.05 198 970.05 198 970.05 39 794.00 

 

ЦЕЛОДНЕВ
НА ДЕТСКА 
ГРАДИНА 
"СВ. СВ. 
КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" 

000557647 

Шарен свят 249 878.52 249 878.52 100 
192 436.74 

 

192 436.74 

 
  

192 436.74 

 

192 436.74 

 

192 436.74 

 

192 436.74 

 
38 487.00 

 

ОБЩИНА 
СИТОВО 

000565544 

Насърчаване на 
социалната и 
образователна 
интеграция на деца и 
младежи от 
маргинализирани 
групи в община 
Ситово чрез 
подобряване 
достъпа до 
качествено 
образование 

184 922.67 184 922.67 100 184 922.67 184 922.67   184 922.67 184 922.67 184 922.67 184 922.67  

 


