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Държавен фонд „Земеделие“
Индикативна годишна работна програма
Колективен върховен орган
Колективен управителен орган
Министерство на земеделието, храните и горите
Местна инициативна група
Оперативна програма
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Програма за развитие на селските райони
Разплащателна агенция
Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Управляващ орган

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани
лица на територията на МИГ:

3.1 Дейности по консултиране:
През отчетния период са консултирани 60 потенциални кандидати, като от тях мъже - 34 и жени
– 26.
3.2 Дейности по организиране на семинари и информационни срещи:
В периода 20.08.2018 г. – 22.08.2018 г. са проведени 3 бр. семинари в с. Търнава, с. Попица
и гр. Бяла Слатина за местни лидери, потенциални кандидати и уязвими групи от населението,
насочени към инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски
икономически дейности. Целта на събитията е участниците да заявят пред екипа на МИГ Бяла
Слатина своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална и полезна
информация за периодите и условията за прием, както и конкретни указания за подготовка на
проектните предложения. В организираните семинари участие са взели общо 61 души. От
протоколираните срещи
личи, че присъстващите на семинарите са задавали своите въпроси
към екипа на МИГ, свързани с начина на кандидатстване, сроковете за подготовка на документи
по проектите, допустимите кандидати по мерките от Стратегията за ВОМР, времевият диапазон
за приеми на проекти, начините за предоставяне на методическа помощ и други конкретни
казуси.
На 03.09.2018 г. и 04.09.2018 г., както и на 25.09.2018 г. и 26.09.2018 г. в НЧ „Развитие 1892“ гр. Бяла Слатина са организирани и проведени 2 бр. двудневни обучения на местни лидери,
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уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи. В обученията са включени теми, свързани
с ролята и значението на подхода ВОМР, запознаване с мерки 4.1 и 4.2 от СВОМР на МИГ Бяла
Слатина, създаване на бизнес идея и бизнес план, както и конкретни съвети относно
подготовката на проектни предложения по мерки 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Екипът на МИГ Бяла Слатина и членове на Колективния върховен орган са организирали
и провели също така успешно, редица еднодневни срещи с потенциални кандидати в различни
населени места от територията. Срещите са проведени на 05.09.2018 г., 07.09.2018 г., 12.09.2018
г. и 13.09.2018 г. съответно в читалищата на с. Бъркачево, с. Враняк, с. Габаре и с. Алтимир.
Целта на срещите е фокусирана върху това всички заинтересовани лица да получат експертни
съвети, касаещи подготовката на проектните предложения, както и информация относно
условията и сроковете за прием. Видно от списъците , на срещите са присъствали общо 56
души, на които е предоставена подробна информация по предстоящи приеми, кандидатстване с
проекти, като всеки един участник е имал възможност да задава доизясняващи въпроси,
съответно да получи компетентни отговори от страна на екипа на Сдружение „МИГ Бяла
Слатина“. Зададените въпроси основно са свързани с условията за кандидатстване, размера на
самоучастието и размера на безвъзмездната финансова помощ по проектите, както и разрешаване
на конкретни казуси, свързани с регистрацията на физически лица като земеделски
производители. Обсъждани са и възможностите за закупуване на оборудване посредством
комбинирано финансиране от финансова помощ и заем от банка, възможностите за закупуване на
прикачен инвентар, земеделска техника и начина, по който се изчислява СПО, възможностите за
разнообразяване и диверсификация на дейността, закупуване на пчелни кошери и животни,
възможностите за закупуване на земя и създаване и презасаждане на трайни насаждения, както и
за ремонт и модернизация на ферми и други сгради и помещения.
3.3 Дейности по организиране на обучения за екипа и членовете на Колективния върховен
орган /КВО/ във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР:
В периода 10.09.2018 г. – 11.09.2018 г. е проведено двудневно обучение на екипа на МИГ
Бяла Слатина и членове на Колективния върховен орган /КВО/ по процедурите за подбор и
оценка на проекти. Темите на обучението са били свързани с изискванията при подготовката на
Условия за кандидатстване и образци на документи, запознаване с правилата за държавни
помощи, критерии за допустимост и процедура за подбор на проекти, оценка на проектни
предложения – техническа и финансова и работа в ИСУН 2020 – създаване на процедура за
кандидатстване, подаване на проектно предложение и създаване на оценителна комисия.
Обучението е оценено като изключително полезно от екипа и членовете на КВО предвид
ангажимента на МИГ за изготвяне на документите за кандидатстване и публикуването на
насоките в ИСУН 2020.
Екипът на МИГ Бяла Слатина и членове на КВО са провели работни срещи с колеги от други
МИГ в страната с цел повишаване на административния капацитет чрез обмяна на опит при
прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Срещите са проведени
през месец Септември - 14.09.2018 г., 17.09.2018 г., 18.09.2018 г. и 20.09.2018 г., съответно с
екипите на МИГ Троян-Априлци-Угърчин, МИГ Сливница-Драгоман, МИГ Ябланица-Правец и
МИГ Белене-Никопол. Екипите са обсъждали въпроси с практическа насоченост, главно с
процедурите за прием на проектни предложения по мерки от Стратегиите за ВОМР,
предстоящите ангажименти, както и всичко в оперативната дейност на МИГ в прилагането на
подхода ЛИДЕР на териториите.
В периода 27.09.2018 г. – 30.09.2018 г. за екипа е организирано 4-дневно обучение в Сицилия,
Италия с цел обмeн на добри практики и обучение за подобряване на административния
капацитет чрез организиране на срещи с МИГ Натиблей, посещения и беседи за прилагането на
ВОМР, посещения на обекти, реализирали проекти към МИГ и опознаване принципите на
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действие в мрежа, включваща всички икономически субекти на територията на МИГ-а. Групата е
посрещната от изпълнителния директор на МИГ Натиблей – г-н Себастияно ди Мауро, който е
запознал подробно участниците с дейностите, организацията и бъдещите планове на МИГ
Натиблей. Основен акцент в презентацията на г-н ди Мауро е темата за сътрудничествата и
партньорството между различни субекти, отговорни за развитие на селата и за подобряване
качеството на живот в селските райони. Представени са и примери за успешно публично-частно
партньорство. По отношение полезността от обмена, всички интервюирани участници от МИГ
Бяла Слатина споделят отлични отзиви и впечатления от наученото, като намеренията на екипа са
една част от представените добри практики да бъдат адаптирани и приложение на място.
От 24.11.2018 г. до 27.11.2018 г. екипът на МИГ Бяла Слатина е осъществил още едно 4дневно посещение и обмен на добри практики с колеги от МИГ „Камподер“ и МИГ „Нордесете
де Мурсия“ в Испания. В обучителния обмен са включени както посещения на обекти,
финансирани от МИГ, така и редица срещи, беседи и наблюдение на място за прилагането на
подхода ЛИДЕР, както и срещи с представители на местната власт – кметове и зам.-кметове.
Отзивите на екипа и членовете на КВО от реализираното обучително посещение са свързани с
опознаване принципите на действие на подхода и работа в мрежа, включваща всички
икономически субекти на територията на МИГ.
По време на обучителното посещение в Испания, екипът на МИГ Бяла Слатина сподели, че
домакините са включили служителите на МИГ Бяла Слатина в организирана Конференция за
промотиране на дейността на МИГ „Камподер“ и подхода ЛИДЕР/ВОМР, по време на която са
били представени добри практики от дейността на МИГ-а и осъществените проекти в изпълнение
на стратегията.
Конференцията под наслов „Аз съм селянин – селяните и неговото развитие“
е проведено в гр. Тотана (община Мурсия). На нея участниците от МИГ Бяла Слатина са
приветствани от ръководството на МИГ „Камподер“ и от кмета на гр. Тотана – г-н Андрес Гарсия
Кановас. По време на събитието са представени десетки местни земеделски производители,
предприемачи и културни дейци, работещи на територията на МИГ „Камподер“. Представени са
им и примери за успешно публично-частно партньорство – „Музей на конопа“ и възраждането на
традиционното производство на въжета от естествени материали, добивани на територията на
МИГ-а. Интересно представяне е направено и на местен производител за производство на
домашна бира – инициатива на млади хора от района МИГ „Камподер“, които в сътрудничество с
университетски преподаватели са разработили технологията и производството на местната бира.
Срещите с екипа на МИГ „Нордесете де Мурсия“ са осъществени в гр. Хумия. Изпълнителният
директор и техническият асистент на МИГ-а са представили своята територия, реализираните
проекти, административните особености и начина на работа с бенефициентите. Община Хумия
пък е била домакин на срещата между кмета на община Бяла Слатина с кмета на гр. Хумия – г-жа
Хуана Гуардиола.
Посещението на екипа на МИГ Бяла Слатина и членове на КВО в Испания е проведено с цел
обмен на добри практики по отношение развитието на малките населени места и подобряване на
административния капацитет с насоченост към разгръщане на пълния потенциал на територията
и насърчаване на сътрудничествата и партньорствата.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие
на такива:

През 2018 г. екипът на МИГ Бяла Слатина проведе 2 бр. двудневни обучения, насочени към
местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми в
гр. Бяла Слатина. Участие в обучението взеха общо 40 лица от целевата група. По време на
обученията и предвид характеристиката на целевата група бяха засегнати теми за изграждане на
знания и умения за подготовка на проектни предложения за финансиране от Стратегията за
ВОМР и запознаване с принципите, ролята и значението на подхода ВОМР за развитието на
територията на община Бяла Слатина.
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5. Изпълнение на целите на СВОМР:

През отчетния период усилията на МИГ бяха насочени към изграждане на капацитет на
екипа на МИГ, запознаване на местната общност, потенциалните кандидат-бенефициенти и
местните лидери със Стратегията за ВОМР и популяризирането на СВОМР на територията на
община Бяла Слатина.
В края на 2018 г. бяха отворени за прием процедури по 2 /две/ от мерките от Стратегията
за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, а именно:
- Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
- Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг в селскостопански продукти“.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
1.

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


Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

През 2018 г. екипът на МИГ Бяла Слатина отвори за прием на проектни предложения 2 бр.
процедури по мерки от СВОМР – 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като при отклонение от
индикативния график за приемите по мерки, своевременно информира УО на ПРСР и УО на
ОПИК и актуализира информацията на интернет страницата си.


Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати;

Екипът на МИГ Бяла Слатина проведе редица информационни срещи, семинари и
обучения с цел запознаване на местната общност с целите на Стратегията за Водено от
общностите местно развитие, както и с предстоящите приеми на проектни предложения,
критериите, на които следва да отговарят кандидатите, изискуемите документи за
кандидатстване, сроковете и начините за подаване на проектни предложения. Екипът на МИГ
Бяла Слатина отговаря на всички въпроси, поставени от потенциалните бенефициенти, и
разпространи сред общността контакти за връзка при необходимост от консултация по конкретна
проектна идея.


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

През 2018 г. екипът на МИГ Бяла Слатина подготви пълен пакет документи з кандидатстване
по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включващи обява, условия за
кандидатстване, документи за попълване към Условията за кандидатстване, документи за
информация към Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение и документи към
Условията за изпълнение.
Всички документи са утвърдени от Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина, изпратени за
съгласуване с УО на ПРСР 2014-2020 г. и публикуване на интернет страницата на МИГ –
www.mig-bsl.com.
2.

Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
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Екипът на МИГ Бяла Слатина поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно
определените стандарти. Тази дейност се извършва от Техническия асистент, съобразно
задълженията му, вменени с длъжностната характеристика.
Екипът на МИГ Бяла Слатина поддържа следните регистри: регистър на входяща и
изходяща кореспонденция, регистър на командировките, регистър на гражданските договори,
регистър на договорите с външни изпълнители, регистър на заповедите за отпуск на
служителите, регистър на заповедите на Председателя на УС на МИГ, регистър на
кореспонденцията с УО на ПРСР, както и регистър на трудовите договори на екипа на МИГ.
3.

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

електронната страница на МИГ;

Извършени са публикации в регионален вестник „ВРАЦА ДНЕС“, по-късно
„СЕВЕРОЗАПАД ДНЕС“, съгласно Договор № У-08/02.07.2018 г. с ЕТ „МЕДИА ГРУП - Иво
Йорданов“.
Поддръжката на интернет страницата на МИГ Бяла Слатина се извършва от външен
изпълнител съгласно сключен Договор № У-04/11.05.2018 г. с „Детенце“ ЕООД.
През 2018 г. на сайта на МИГ е публикувана своевременно разнообразна информация,
свързана с Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения, Регистър
на сключените договори, списък на планирани, в процес на провеждане и проведени
обществени поръчки, индикативни графици по мерки от стратегията, Ред за оценка на проекти,
покани за провеждане на заседания на Управителния съвет и КВО, както и протоколи от
същите, информация относно набиране на външни експерти – оценители, информация за
екипа, информация в секция „Другите за нас“, покани за информационни събития, статии,
пакети документи по мерки 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, както и много други.
В своята работа екипът на МИГ Бяла Слатина се ръководи от принципа на публичност и
прозрачност и своевременно подава актуална информация за публикуване към изпълнителя.
Съгласно Договор № У-10/07.08.2018 г. с „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД, са изработени следните
рекламни материали:
 Плакати за оповестяване на срещи, обучения, семинари и др., 130 гр., гланцирана
хартия - 100 бр.;
 Календар бележник с луксозна корица /корица от еко кожа със сухо преге, шит и лепен,
лице и гръб с мека вложка/ - 250 броя;
 Химикалки с метален корпус /цветни и бели/ - 250 броя;
 Торбички платнени /тип пазарски/- 250 броя;
 Рекламни картонени папки с ластик /Цветност 4+0 / - 250 броя;
 Чадъри с дървена дръжка /цветни/ - 250 броя;
 Промоционална чаша /порцеланова, бяла / - 250 броя;
 Флаш памет USB /16 GB/ - 250 броя;
 Хартиени торбички /Цветност 4+0 / - 250 броя;
 Тениски /100% памук; цветни, размери от S do XL/ - 250 броя;
 Банер със стойка /размер 80х200 см; сгъваема стойка/ - 1 брой;
 Брошура с мерки от СВОМР - 400 бр.;
 Флайър на мерките – 400 бр.;
 Изработка и монтаж на билборд за популяризиране на МИГ - 1 брой.
През отчетния период са организирани обучения, семинари и информационни срещи
за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми,
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свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на
стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.
През отчетния период са планирани и проведени 3 бр. информационни семинари за
местни лидери – потенциални кандидати и уязвими групи от населението в с. Търнава на
20.08.2018 г., в с. Попица на 21.08.2018 г. и в гр. Бяла Слатина на 22.08.2018 г., за представяне на
мерките по ПРСР 2014-2020, по които се очаква прием на проекти до края на 2018 г.
През отчетния период са организирани и проведени 2 бр. двудневни обучения за местни
лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми в гр. Бяла
Слатина. Участие в обучението взеха общо 40 лица от целевата група. По време на обученията и
предвид характеристиката на целевата група бяха засегнати теми за изграждане на знания и
умения за подготовка на проектни предложения за финансиране от Стратегията за ВОМР и
запознаване с принципите, ролята и значението на подхода ВОМР за развитието на територията
на община Бяла Слатина.
Извършените дейности са съгласно сключен Договор №У-12/14.08.2018 г. със Сдружение
„Център за инициативи и устойчиво развитие“ гр. Троян.
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;

Неприложимо за отчетния период.
5.

Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

Неприложимо.
6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

Основно качество на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина е, че притежава
иновативен за територията характер. Това се изразява пряко в прилагането на „многофондов
подход“ за първи път, който обединява мерки от две оперативни програми – ПРСР 2014-2020
и ОПИК 2014-2020 г. Те са подбрани, за да отговорят на нуждите на територията и местното
население, както и за да се преодолеят слабостите с цел превръщането на района в
конкурентоспособен и стабилен.
В търсене на възможност за въвеждане на иновации посредством използването на
наличните ресурси и потенциал, МИГ Бяла Слатина направи един анализ и две проучвания на
теми:
- Анализ на тема „Социално-икономически потенциал на територията на МИГ за формиране
на добавена стойност при производството и реализацията на местни продукти. Възможност за
създаване на местна марка продукти“;
- Проучване на потенциала на територията относно въвеждането на иновационни продукти;
- Ежегодно проучване на нагласите на населението за прилагането на СВОМР.
8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);

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

Неприложимо.
3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);
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През 2018 г. е направена промяна на счетоводителя, като Младен Георгиев Иванов, е заменен
от Цветанка Иванова Данова, съгласно писмо за одобрение с изх. №19-19-2-02-17/08.06.2018 г. на
Лозана Василева – Зам.-министър на МЗХГ.
4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);

През 2018 г. е направена промяна на Техническия асистент, като Николай Цветанов Николов
е заменен от Сашка Веселинова Първанова, съгласно писмо за одобрение с изх. №19-19-2-0217/08.06.2018 г. на Лозана Василева – Зам.-министър на МЗХГ.
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);

Неприложимо.
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

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

Неприложимо.
8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);

Неприложимо.
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е
приложимо);

Във връзка с възникнала необходимост за привеждане на одобрената Стратегия за ВОМР
на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ с приетите в началото на 2018 г.
правила за кандидатстване по УСЛОВИЯ, вместо досегашните НАРЕДБИ, за част от мерките по
ПРСР 2014-2020 бяха променени текстовете, за което беше сключено допълнително
споразумение №РД50-29/13.08.2018 г. към Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.
10. 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);

Проведени са две посещения на място - едно от представители на УО на ПРСР и едно от
представители на ДФЗ-РА, гр. Плевен.
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични
индикатори от СВОМР на МИГ.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

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

№
по
ред
1.

2.

Вид на
кореспонденцията

Подател

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

Получател

Относно
Представяне на документи във връзка с
кандидатстване по подмярка 19.4 от
ПРСР 2014-2020 г.
Заявяване на промяна по Споразумение
№ РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на
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Стратегия за ВОМР на МИГ Бяла
Слатина
Представяне на документи за извършване
на предварителна проверка по
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. по
ПРСР 2014-2020
Заявление за промяна на Споразумение №
РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на
Стратегията за ВОМР на Сдружение
"Местна инициативна група Бяла
Слатина"
Заявление за промяна на Споразумение за
изпълнение на Стратегията за ВОМР на
Сдружение "Местна инициативна група
Бяла Слатина"
Заповед за одобрение на общия размер на
финансовата помощ по подмярка 19.4
Представяне на допълнителни документи
във връзка със заявление за промяна на
Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за
изпълнение на СВОМР
Заявление за одобрение на промяната в
екипа
Представяне на документи за съгласуване
и информация
Организиране на обучение на МИГ
Предоставяне на допълнителна
информация по подмярка 19.4
Предоставяне на допълнителна
информация по заявление № 1-19-2-0217/27.04.2018 г. за одобрение на
планирани дейности и разходи за 2018 г.
по подмярка 19.4
Съгласуване на индикативен годишен
работен график за 2018 г.

3.

Изходяща поща

МИГ

ДФЗ

4.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

5.

Входяща поща

ПРСР

МИГ

6.

Входяща поща

ПРСР

МИГ

7.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

8.

Входяща поща

ПРСР

МИГ

9.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

10.
11.

Входяща поща
Входяща поща

ПРСР
ПРСР

МИГ
МИГ

12.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

13.

Входяща поща

ПРСР

МИГ

14.

Изходяща поща

МИГ

ДФЗ

Уведомление за провеждане на събитие

15.

Изходяща поща

МИГ

ДФЗ

Уведомление за провеждане на събитие

16.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

Писмо разяснения

17.

Изходяща поща

МИГ

ДФЗ

18.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

19.

Изходяща поща

МИГ

ДФЗ

20.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР

21.

Входяща поща

ПРСР

МИГ

Провеждане на двудневно обучение на
територията на МИГ за местни лидери
Провеждане на двудневно обучение на
територията на МИГ за местни лидери
Провеждане на двудневно обучение на
територията на МИГ за местни лидери
Провеждане на двудневно обучение на
територията на МИГ за местни лидери
Заповед за одобрен годишен бюджет
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22.
23.

Изходяща поща
Изходяща поща

МИГ
МИГ

24.

Изходяща поща

МИГ

25.

Изходяща поща

МИГ

26.

Изходяща поща

МИГ

27.

Изходяща поща

МИГ

28.

Изходяща поща

МИГ

29.

Изходяща поща

МИГ

30.

Изходяща поща

МИГ

31.

Изходяща поща

МИГ

32.

Изходяща поща

МИГ

33.

Изходяща поща

МИГ

34.

Изходяща поща

МИГ

35.

Изходяща поща

МИГ

36.
37.

Входяща поща
Входяща поща

ОПИК
ПРСР

38.

Изходяща поща

МИГ

39.

Входяща поща

ДФЗ

40.

Изходяща поща

МИГ

41.
42.

Изходяща поща
Изходяща поща

МИГ
МИГ

43.

Изходяща поща

МИГ

44.

Изходяща поща

МИГ

45.

Изходяща поща

МИГ

ПРСР
ДФЗ

Изменение на одобрени разходи
Провеждане на еднодневни срещи на
екипа и КВО в различни населени места
от територията на МИГ
ПРСР
Провеждане на еднодневни срещи на
екипа и КВО в различни населени места
от територията на МИГ
ПРСР
Провеждане на обучения на екипа и КВО
във връзка с прилагането на СВОМР
ДФЗ
Провеждане на обучения на екипа и КВО
във връзка с прилагането на СВОМР
ДФЗ
Участие на екипа и КВО в срещи с други
МИГ
ПРСР
Участие на екипа и КВО в срещи с други
МИГ
ДФЗ
Провеждане на двудневно обучение за
местни лидери
ПРСР
Провеждане на двудневно обучение за
местни лидери
ПРСР
Допълнителна информация за провеждане
на събития
ПРСР
Представяне за съгласуване на
индикативен график за приеми по мерки
от СВОМР
ОПИК
Представяне за съгласуване на
индикативен график за приеми по мерки
от СВОМР
ДФЗ
Участие на екипа и КВО в срещи с други
МИГ
ПРСР
Участие на екипа и КВО в срещи с други
МИГ
МИГ
Съгласуване на ИГРП за 2019 г.
МИГ
Заповед за изменение и заповед за
одобрение на дейности и разходи за 2018
г.
ПРСР
Представяне на Заявление за одобрение
на планирани дейности и разходи за 2019
г.
МИГ
Писмо за представяне на допълнителни
документи във връзка с авансово плащане
ДФЗ
Представяне на допълнителни документи
към заявка за аванс
ПРСР/ОПИК Представяне актуализиран ИГРП
ПРСР
Публикувани Насоки за кандидатстване
по мярка 4.1 в ИСУН 2020
ДФЗ
Провеждане на четиридневно обучение за
екипа на МИГ и членове на КВО
ПРСР
Провеждане на четиридневно обучение за
екипа на МИГ и членове на КВО
ПРСР
Публикувани Насоки за кандидатстване
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46.
47.
48.
49.
50.
51.

Входяща поща
Входяща поща
Входяща поща
Входяща поща
Изходяща поща
Изходяща поща

ОПИК
ДФЗ
ДФЗ
ДФЗ-РА
МИГ
МИГ

МИГ
МИГ
МИГ
МИГ
ДФЗ
ПРСР

52.

Входяща поща

ПРСР

МИГ

53.

Входяща поща

ПРСР

МИГ

по мярка 4.2 в ИСУН 2020
Съгласуване на ИГРП за 2018 г.
Одобряване на авансово плащане
Междинно плащане 04-09.2018
Междинно плащане 04-09.2018
Писмо към искане за плащане
Публикуване на обяви за прием по мярка
4.1 и мярка 4.2 за публикуване на сайта на
ПРСР и Единния информационен портал
Предоставяне на допълнителна
информация по Заявление №19-19-2-0117 от 28.09.2018 г.
Предоставяне на екземпляр от
допълнително споразумение за
изпълнение на СВОМР

14. Опис на приложения

Неприложимо.
Дата: 14.02.2019 г.
……………………………
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
/Иво Цветков/
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