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ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН



ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ПО СТРАТЕГИЯТА

 ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

Във връзка с изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие по Споразумение № РД50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., „МИГ Възход – Ветрино, 
Вълчи дол, Провадия“ проведе серия от информационни срещи за потенциални 
бенефициенти, местни лидери, граждани и други заинтересовани страни в 15 
населени места от територията.

Информационните събития бяха проведени в рамките на 5 дни, като в тях взеха 
участие общо 178 души. Срещите се организират за популяризиране на Стратегията 
и във връзка с обявените приеми за финансиране на проектни предложения. Екипът 
на МИГ представи актуална информация за приемите, както и конкретни указания 
за изпълнение на проектните предложения.

Три еднодневни информационни срещи се проведоха на 20.07.2021г. в 
гр.Провадия, на 11.08.2021г. в гр.Вълчи дол и на 12.08.2021г. в с.Ветрино. На 
информационните срещи се представи Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мерките от 
Програмата за развитие на селските райони, включени в стратегията, както и 
напредъка по нейното изпълнение към момента. 

Още 12 информационни срещи се проведоха в населени места от територията, 
съгласно предварително обявен график.

Срещите преминаха с разискване на практически въпроси и даване на отговори 
относно изпълнението и отчитането 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 Ветрино, Вълчи дол и Провадия се изпълнява от СНЦ „МИГ Възход-
Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по споразумение РД50-49 от 13.06.2018г. с 
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 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.





ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

Във връзка с изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие по Споразумение № РД50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на 
Програма за развитие на селските райони 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., в периода 
от 17.08.2021г. до 26.08.2021г. „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 
проведе шест еднодневни обучения за потенциални бенефициенти, местни лидери 
и представители на уязвими групи от територията си, както следва:

1. За потенциални бенефициенти и местни лидери на тема: „Електронно 
отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“:

- на 17.08.2021 г. в с.Ветрино 
- на 18.08.2021 г. в гр.Вълчи дол
- на 19.08.2021 г. в гр.Провадия
2. За потенциални бенефициенти, местни лидери и уязвими групи на тема: 

„Неформалното лидерство като предпоставка за устойчивото развитие на 
територията на МИГ“:

- на 24.08.2021 г. в с.Ветрино
- на 25.08.2021 г. в гр.Вълчи дол
- на 26.08.2021 г. в гр.Провадия
Обученията  спомогнаха  участниците да се запознаят:
- със спецификата и изискванията за работа със системата ИСУН 2020 и 

получиха основни насоки за отчитане изпълнението на проектно предложение 
в ИСУН 2020 – попълване на отделните секции и прикачване на документи – 
технически и финансов отчет;

-  със  същността на неформалното лидерство като феномен и с ролята на 
неформалните лидери като лидери на общественото мнение и включването им в 
процесите на прилагане  на СВОМР и постигането на заложените в нея цели.

Участниците в обученията взеха активно участие в дискусиите по разгледаните 
теми и получиха отговори на поставени от тях въпроси.





МИГ „ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ ПРОВЕДЕ 
ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 13.09.2021г. на откритата сцена в с.Ветрино, „Местна инициативна група 
Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проведе еднодневна информационна 
конференция. В нея взеха участие 54 души от територията, представители на 
различни сектори – публичен, стопански и нестопански. Основните теми на 
събитието бяха представянето на напредъка при изпълнението на одобрената 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ и резултатите от 
извършения мониторинг и оценка изпълнението на стратегията за периода 2018 – 
2020г.



РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 
НА МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ В ГЕРМАНИЯ

 
В дните от 21-ви до 25-ти септември 2021г. представители на екипа, 

управителния съвет и общото събрание на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия“ посетиха МИГ OBERSCHWABEN, развиващ дейност на територията 
на провинция Баден-Вюртемберг в Германия.

Посещението се извърши съгласно графика за дейностите на „МИГ Възход-
Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, които включват организиране и провеждане на 
срещи за обмяна на опит, добри практики и знания с други местни инициативни 
групи от страните членки на ЕС, които също прилагат подхода „ЛИДЕР“/“ВОМР“.

Домакините бяха подготвили богата програма за посещението и ни посрещнаха 
много топло, проявявайки отзивчивост и любезност през цялото време. 
Реализираните проекти, с които се запознахме, бяха много интересни и иновативни, 
предимно в сферата на биоземеделието, туризма и опазване на околната среда.

Посещението стартира с работна среща за опознаване на двата МИГ, след което 
бяха посетени обекти, подпомогнати от МИГ: биомагазин и биоферма на сем.
Рамспергер в Рондорф; велоцентър с хотел и кафене на г-н Йоахим Бук в Бойрон; 
исторически и туристически атракцион „Кампус Гали“; къмпинг Данаутал в 
Бойрон; биоферма и биомагазин на сем.Боймлехоф в Лайбертинген, произвеждащи 
метан от животински тор, с който захранват 4 села в околността; музей „Домът 
на природата“ към природен парк „Горен Дунав“ в Бойрон; гостилница Адлер в 
Хойдорф; висящ мост над река Дунав; места за съхранение на велосипеди /хотел 
за велосипеди/ в гр.Зигмаринген; микрохотел на ЖП гарата в гр.Зигмаринген и 
разбира се, гордостта на гр.Зигмаринген - замъка Hohenzollern.

На раздяла екипите на двата МИГ заявиха готовност да продължат своето 
сътрудничество чрез бъдещ съвместен проект.



Настоящият материал е изготвен по проект “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” съгласно 

Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен 
бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“

с.Ветрино, област Варна,
ул. ”Г.С.Раковски”  №26,

тел.: 0877 107 272,
e-mail: mig_vazhod@abv.bg

www.mig-vazhod.com, www.eufunds.bg


