
 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  

СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 

 

СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ проведе 

информационни срещи в населени места от територията, съгласно предварителния график: 

 

 05.07.2018г. от 10.00 часа в с. Стефан Караджа в Кметството; 

 05.07.2018г. от 14.00 часа в с. Черногор в Читалището; 

 06.07.2018г. от 10.00 часа в с. Зебил в Читалището; 

 06.07.2018г. от 14.00 часа в с. Звенимир в Читалището; 

 09.07.2018г. от 10.00 часа в с. Зафирово в Кметството; 

 09.07.2018г. от 14.00 часа в с. Малък Преславец в Кметството; 

 10.07.2018г. от 10.00 часа в с. Босна в Читалището; 

 10.07.2018г. от 14.00 часа в с. Добротица в Кметството; 

 11.07.2018г. от 10.00 часа в с. Калугерене в Читалището; 

 11.07.2018г. от 14.00 часа в с. Ножарево в Пенсионерския клуб. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Присъстващите се запознаха с Индикативния времеви график за прием на проектни 

предложения през 2018 г. по Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 

територията на общините Главиница и Ситово. Срещите преминаха с разискване на 

практически въпроси и даване на отговори относно разработването и подаването на проекти, 

допустимостта  на дейностите и разходите, критериите за административно съответствие и 

допустимост, за техническа и финансова оценка.  

 

 

 
 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините 

Главиница и Ситово се изпълнява от СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020г. и на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020г., 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.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: 

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13
а
, тел: 0884 459 599, e-mail: 

mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 

 


