
 МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА  
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Съгласно Споразумението за партньорство на Репуб-
лика България, „Водено от общностите местно разви-
тие“ (ВОМР) е един от подходите за интегрирано те-
риториално развитие на страната за периода 2014 – 
2020 г. 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 
г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.) чрез Европейския фонд за 
регионално развитие предоставя средства на местните 
групи за действие за изпълнение на мерки по приори-
тетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на прог-
рамата. 

Мерките, които се предвижда да бъдат финансирани 
от ОПОС 2014 – 2020 г., са мерки за възстановяване 
на видове и местообитания на видове в защитени зони 
от мрежата Натура 2000. 

Предвиден ресурс: Приблизително 38 млн. лв. 
Размер на безвъзмездната помощ: 100% от допусти-
мите разходи. 

Специфична цел 4 от  СВОМР на МИГ:  
Подобряване е поддържане на природозащитното 
състояние на видове от мрежа Натура 2000 посредст-
вом подкрепа за преки консервационни дейности и 
изграждане /реконструкция/ рехабилитация на инф-
раструктура, необходима за възстановяване на видо-
вете. Целта се изпълнява посредством мярка 109 
ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние
на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода 
ВОМР“ 

Очакван резултат: изпълнени консервационни дей-
ности за 3 вида в неблагоприятно състояние, обитава-
щи територии по Натура 2000. 

Обща стойност на публичния принос за проекти: 
ОПОС 2014-2020 г. : 
/ЕФРР/ 325 482 лв.-  
Европейско съфинансиране :   
Национално съфинансиране : 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
„ТУТРАКАН—СЛИВО ПОЛЕ“ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
         МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 СТРАТЕГИЯ 
 ЗА МЕСТНО 
  РАЗВИТИЕ 
  2018– 2023 г. 

Информационна брошура „ОПОС–СВОМР “ 

„Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение 
на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 

…………….. г. 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 Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 

Основен фонд: ПРСР 2014-2020г.  
Съфинансиращ фонд: ОПИК 2014-2020г. 

и ОПОС 2014-2020г. 

www.mig.tutrakan-slivopole.bg 
www.eufunds.bg  
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Европейският земеделски фонд за  развитие на селските 
райони: Европа инвестира в селските райони

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Артикулът е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. 
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 Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020”, Заповед № РД 09-697/07.09.2017г. изм.със 
заповед № РД 09-810/18.10.2017г.изм. със заповед № РД 09-932/06.12.2017г. 
за одобрение на СНЦ “МИГ Тутракан-Сливо поле” на МЗХ, Заповед № РД 
09-844/12.09.2018 г.за одобрение на общия размер на финансовата помощ по 
подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР”.



 

 

Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитно-
то състояние на видове от мрежата  Натура 2000 чрез 
подхода ВОМР „: 
 
�  Цели на мярката: 
Подобряване на природозащитното състояние на видо-
ве от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ 
Тутракан - Сливо поле, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
Мярката отговаря на идентифицираната в анализа на 
територията нужда от дейности свързани със защита на 
природата и биоразнообразието, които водят до съхра-
нено природно богатстство и допълнително до възмож-
ност за подкрепа за развитие на алтернативни форми 
на туризъм. 
Мярката е насочена към специфична цел 4 на СВОМР 
„Подобряване е поддържане на природозащитното със-
тояние на видове от мрежа Натура 2000, приоритет 3 
„Развитие на териториална идентичност, основана на 
културно-историческо наследство и природни даденос-
ти“.  
Мярката пряко адресира постигане на целите на прио-
ритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г., както и  целта на 
подхода ВОМР по програмата. 
 
�  Обхват на мярката: 
Мярката обхваща видове от мрежата Натура 2000 с 
приоритет F1 и F2 съгласно НПРД, които са докладва-
ни в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние 
(U1) и които попадат в териториалния обхват на МИГ 
Тутракан - Сливо поле. 
 
�  Допустими получатели: 
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъ-
ществяване на общественополезна дейност със седали-
ще и адрес на управление на територията на МИГ Тут-
ракан - Сливо поле; 
Общини със седалище и адрес на управление на тери-
торията на действие на МИГ;  
 

�  Допустими дейности: 
1. Извършване на преки консервационни дейности 
за видове, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние; 
2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
инфраструктура, необходима за възстановяване на 
видовете, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
 
�  Финансови параметри: 
1.Минимален размер на общите допустими разхо-
ди за проект – ще бъде определен в насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014-2020; 
2.Максимален размер на общите допустими разхо-
ди за проект – Максималният размер на допусти-
мите разходи за проект е съгласно насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.  
3.Интензитет н финансовата помощ: Интензитетът 
на финансовата помощ се определя в насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г. 
4. Размер на финансовата помощ по мярката – 
Максималният размер на субсидията по проект ще 
бъде определен в насоките за кандидатстване по 
ОПОС 2014-2020г. 
 
 

Устойчивото развитие на територията изисква 
постигането на икономическия растеж да става 
успоредно с процесите на социално сближаване, 
подобряване на средата за живот и непрестанна 
грижа и опазване на околната среда. Съхранена-
та природа и наличието на множество защитени 
растителни и животински видове на нея е един 
от основните ресурси на територията на МИГ и 
нейното опазване и защита за следващите поко-
ления е важна цел за местната общност. Единия 
приоритет от СВОМР е свързан с Развитие на 
териториална идентичност, основана на култур-
но-историческо наследство и природни даденос-
ти, като  СЦ 5 е адресирана към валоризиране и 
съхраняване на природното и културно-
историческо наследство на територията Целта е 
насочена към ангажиране на местното население 
в инициативи за повишаване на информираност-
та и провеждане на събития по изучаване, съхра-
няване и популяризиране на културно-
историческо и природно наследство и превръща-
нето му в източник за повишаване атрактивност-
та и просперитета на територията. Към този при-
оритет е и СЦ 4 Подобряване е поддържане на 
природозащитното състояние на видове от мре-
жа Натура 2000, която подкрепя  преки консер-
вационни дейности, необходими за възстановя-
ване на видовете в неблагоприятно състояние от 
територии по Натура 2000. 

Критерии  Точки 

1. Съответствие и до-
пълняемост 

14 

2. Методика и работен 
план 

16 

3. Трудности и риско-
ве 

2 

4. Капацитет на канди-
дата 

5 

5. Устойчивост 9 

6. Финансова оценка 6 

ОБЩО 52 

Индикатори по мярка 109 ОПОС * 

Индикатор Цел до 2023 

Площ на местообитания 
на видове, подкрепени с 
цел постигане на по-
добра степен на съхране-
ност 

2773.61 ха 

Видове, за чието опазва-
не се изпълняват дейнос-
ти 

3 броя 

 

 

Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитно-
то състояние на видове от мрежата  Натура 2000 чрез 
подхода ВОМР „: 
 
�  Цели на мярката: 
Подобряване на природозащитното състояние на видо-
ве от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ 
Тутракан - Сливо поле, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
Мярката отговаря на идентифицираната в анализа на 
територията нужда от дейности свързани със защита на 
природата и биоразнообразието, които водят до съхра-
нено природно богатстство и допълнително до възмож-
ност за подкрепа за развитие на алтернативни форми 
на туризъм. 
Мярката е насочена към специфична цел 4 на СВОМР 
„Подобряване е поддържане на природозащитното със-
тояние на видове от мрежа Натура 2000, приоритет 3 
„Развитие на териториална идентичност, основана на 
културно-историческо наследство и природни даденос-
ти“.  
Мярката пряко адресира постигане на целите на прио-
ритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г., както и  целта на 
подхода ВОМР по програмата. 
 
�  Обхват на мярката: 
Мярката обхваща видове от мрежата Натура 2000 с 
приоритет F1 и F2 съгласно НПРД, които са докладва-
ни в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние 
(U1) и които попадат в териториалния обхват на МИГ 
Тутракан - Сливо поле. 
 
�  Допустими получатели: 
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъ-
ществяване на общественополезна дейност със седали-
ще и адрес на управление на територията на МИГ Тут-
ракан - Сливо поле; 
Общини със седалище и адрес на управление на тери-
торията на действие на МИГ;  
 

�  Допустими дейности: 
1. Извършване на преки консервационни дейности 
за видове, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние; 
2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
инфраструктура, необходима за възстановяване на 
видовете, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
 
�  Финансови параметри: 
1.Минимален размер на общите допустими разхо-
ди за проект – ще бъде определен в насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014-2020; 
2.Максимален размер на общите допустими разхо-
ди за проект – Максималният размер на допусти-
мите разходи за проект е съгласно насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.  
3.Интензитет н финансовата помощ: Интензитетът 
на финансовата помощ се определя в насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г. 
4. Размер на финансовата помощ по мярката – 
Максималният размер на субсидията по проект ще 
бъде определен в насоките за кандидатстване по 
ОПОС 2014-2020г. 
 
 

Устойчивото развитие на територията изисква 
постигането на икономическия растеж да става 
успоредно с процесите на социално сближаване, 
подобряване на средата за живот и непрестанна 
грижа и опазване на околната среда. Съхранена-
та природа и наличието на множество защитени 
растителни и животински видове на нея е един 
от основните ресурси на територията на МИГ и 
нейното опазване и защита за следващите поко-
ления е важна цел за местната общност. Единия 
приоритет от СВОМР е свързан с Развитие на 
териториална идентичност, основана на култур-
но-историческо наследство и природни даденос-
ти, като  СЦ 5 е адресирана към валоризиране и 
съхраняване на природното и културно-
историческо наследство на територията Целта е 
насочена към ангажиране на местното население 
в инициативи за повишаване на информираност-
та и провеждане на събития по изучаване, съхра-
няване и популяризиране на културно-
историческо и природно наследство и превръща-
нето му в източник за повишаване атрактивност-
та и просперитета на територията. Към този при-
оритет е и СЦ 4 Подобряване е поддържане на 
природозащитното състояние на видове от мре-
жа Натура 2000, която подкрепя  преки консер-
вационни дейности, необходими за възстановя-
ване на видовете в неблагоприятно състояние от 
територии по Натура 2000. 
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Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитно-
то състояние на видове от мрежата  Натура 2000 чрез 
подхода ВОМР „: 
 
�  Цели на мярката: 
Подобряване на природозащитното състояние на видо-
ве от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ 
Тутракан - Сливо поле, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
Мярката отговаря на идентифицираната в анализа на 
територията нужда от дейности свързани със защита на 
природата и биоразнообразието, които водят до съхра-
нено природно богатстство и допълнително до възмож-
ност за подкрепа за развитие на алтернативни форми 
на туризъм. 
Мярката е насочена към специфична цел 4 на СВОМР 
„Подобряване е поддържане на природозащитното със-
тояние на видове от мрежа Натура 2000, приоритет 3 
„Развитие на териториална идентичност, основана на 
културно-историческо наследство и природни даденос-
ти“.  
Мярката пряко адресира постигане на целите на прио-
ритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г., както и  целта на 
подхода ВОМР по програмата. 
 
�  Обхват на мярката: 
Мярката обхваща видове от мрежата Натура 2000 с 
приоритет F1 и F2 съгласно НПРД, които са докладва-
ни в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние 
(U1) и които попадат в териториалния обхват на МИГ 
Тутракан - Сливо поле. 
 
�  Допустими получатели: 
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъ-
ществяване на общественополезна дейност със седали-
ще и адрес на управление на територията на МИГ Тут-
ракан - Сливо поле; 
Общини със седалище и адрес на управление на тери-
торията на действие на МИГ;  
 

�  Допустими дейности: 
1. Извършване на преки консервационни дейности 
за видове, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние; 
2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
инфраструктура, необходима за възстановяване на 
видовете, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
 
�  Финансови параметри: 
1.Минимален размер на общите допустими разхо-
ди за проект – ще бъде определен в насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014-2020; 
2.Максимален размер на общите допустими разхо-
ди за проект – Максималният размер на допусти-
мите разходи за проект е съгласно насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.  
3.Интензитет н финансовата помощ: Интензитетът 
на финансовата помощ се определя в насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г. 
4. Размер на финансовата помощ по мярката – 
Максималният размер на субсидията по проект ще 
бъде определен в насоките за кандидатстване по 
ОПОС 2014-2020г. 
 
 

Устойчивото развитие на територията изисква 
постигането на икономическия растеж да става 
успоредно с процесите на социално сближаване, 
подобряване на средата за живот и непрестанна 
грижа и опазване на околната среда. Съхранена-
та природа и наличието на множество защитени 
растителни и животински видове на нея е един 
от основните ресурси на територията на МИГ и 
нейното опазване и защита за следващите поко-
ления е важна цел за местната общност. Единия 
приоритет от СВОМР е свързан с Развитие на 
териториална идентичност, основана на култур-
но-историческо наследство и природни даденос-
ти, като  СЦ 5 е адресирана към валоризиране и 
съхраняване на природното и културно-
историческо наследство на територията Целта е 
насочена към ангажиране на местното население 
в инициативи за повишаване на информираност-
та и провеждане на събития по изучаване, съхра-
няване и популяризиране на културно-
историческо и природно наследство и превръща-
нето му в източник за повишаване атрактивност-
та и просперитета на територията. Към този при-
оритет е и СЦ 4 Подобряване е поддържане на 
природозащитното състояние на видове от мре-
жа Натура 2000, която подкрепя  преки консер-
вационни дейности, необходими за възстановя-
ване на видовете в неблагоприятно състояние от 
територии по Натура 2000. 
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