
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ! 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
2018 г. 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
„ТУТРАКАН—СЛИВО ПОЛЕ“ 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НОВИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: 

В периода 12-15.10.2018г. в гр. Тутракан и гр. Сливо поле се проведе обучение за прилагане на Стратегия за ВОМР за членовете на УС и КВО на 
МИГ. По време на обучението бяха представени 12 презентации свързани с прилагането на СВОМР и разглеждани различни казуси. В една от 

презентациите беше споделен добър опит от международни МИГ /Австрия , Унгария и др./ и който са работили по ПРСР 2007-2014 в Р.България. Об-
съждани бяха и възможности и идеи за проектни предложения , както в публичния сектор, така и в частния сектор. 

Работни среща на МИГ "Тутракан - Сливо поле" в Община Тутракан и Община Сливо поле на 18 и 19.09.2018г. 
Първа работна среща на Местна инициативна група (МИГ) „Тутракан – Сливо поле“ се състоя на 19 септември 2018 г. в Сливо поле. В нея участваха 

и експерти на Областния информационен център – Русе. Всички заинтересовани страни бяха информирани за: Стратегията за водено от общността местно 
развитие (ВОМР) на МИГ-а; мерките, включени в нея, по които може да се кандидатства; индикативния график за работата на сдружението през 2018 годи-
на. 
На 25.07.2018 г. е сключено Споразумение за изпълнение на Стратегията с управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони и оператив-
ните програми „Иновации и конкурентоспобност“ и „Околна среда“ 2014 – 2020. Според него общият финансов ресурс на Стратегията за ВОМР е 5 213 482 
лева. 
По ПРСР 2014 – 2020 земеделски стопани и микропредприятия ще могат да кандидатстват за инвестиции в земеделски стопанства, преработка и маркетинг 
на селскостопански продукти и за развитие на неземеделски дейности. Общини, читалища и неправителствени организации могат да получат финансова 
под-крепа за подобряване и разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура. За малка по мащаб туристическа инфраструктура и за 
инфраструк-тура за отдих и туристическа информация допустими бенефициенти са общините и неправителствените организации. Местните поделения на 
вероизповеда-нията могат да получат финансов а помощ за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата. Има 
отделна мярка за съхраняване и популяризиране на културно-историческото и природно наследство, по която могат да кандидатстват Общини, читалища и 
НПО. Общо за всички мерки по тази програма ресурсът е 2 933 000 лева. 
Шанс за растеж на местната икономика дава мярката по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ с бюджет 1 955 000 лева. По нея могат да кандидатстват мал-
ки и средни предприятия на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. 
По ОП „Околна среда“ целият финансов ресурс от 325 482 лева е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видовете от Натура 2000. За 
него могат да кандидатстват публични структури и неправителствени организации от територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. 
МИГ „Тутракан – Сливо поле“ обхваща територията на двете общини, общо 26 населени места и 24 097 жители. Срещата в Сливо поле беше част от кампа-
нията за популяризиране на местната инициативна група и възможностите, които тя предоставя на местното население за възползване от европейското фи-
нансиране. 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕМИ НА МИГ“ТУТРАКАН—СЛИВО ПОЛЕ“ 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: 
Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, 
извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“, Процедура №BG06RDNP001-19.141. Мярката цели: 

Повишаване информираността на населението за богатството на местното културно-историческо и природно наследство;  
Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване на културното наследство и природни дадености/ресурси.  

Популяризиране на културно-историческото и природно наследство посредством организиране на различни събития в подкрепа на развитие на местен 
туризъм; 

Мярката адресира нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо и природно наследство с оглед 
сплотяване на местната общност и развитие на туризъм. 
Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле от Приоритет 1: Устойчив 

бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности, посредством инициативи в подкрепа развитието на туризма.  
Мярката е програмирана да допринася за изпълнение на приоритетна област 6В.2 от ПРСР и адресира специфичните цели на ВОМР за ПРСР/ЕЗФРСР – 

Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общ размер на Финансиране от 
безвъзмездната Европейския земеделски Национално 
финансова фонд за развитие на селс- съфинансир 
помощ ките райони ане 

зарегионалноразвитие 
Общо: 200 000 180 000 лв. 20 000 лв. 

лв. 100% 90% 10% 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за конкретен проект: 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект : 
– 2 000 лева;

Максимален размер на общите допустими разходи за проект : 
– 20 000 лева;

Допустими кандидати: ЮЛНЦ, Читалища, Общини Тутракан и Сливо поле. 

По мярката ще се подкрепят следните дейности:  
Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и бит, кулинария, тради-
ции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, ритуали и тяхното документиране с изработване 
филми клипове, каталози със снимков материал, информационни материали, сбирки / например сбирки 
от носии, вещи от бита, инструменти и пособия характерни за определен занаят и др./ 
Популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство посредством организиране 
възстановка на обичаи/ ритуали, организиране на приготвяне и дегустация на местна кухня, концерти, 
временнни и постоянни изложби и експозиции, организиране на местни празници – събори, панаири и 
др. 
Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с опазването на територии, жи-
вотни, растения, природни образувания, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския 
пейзаж. Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната среда и екотуризъм. 
Организиране на семинари, лекции, мероприятия за промотиране опазването на природните ресурси / 
вода, почви и др./, местата по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране почистване от ТБО на 
територии извън населените места и др. 
Организиране на демонстрационни събития, арт събития и фестивали и други инициативи, представя-
щи наследството на територията, имащи потенциал за привличане на туристи. 

Разходите по мярката се свеждат до:  
Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта; 
Разходи за командировки на територията на МИГ; Разходи за материали, консумативи; 

Разходи за закупуване на оборудване – до 20% от общата стойност на допустимите разходи; 
Разходи за изработване на филми, клипове и др. 
Разходи за създаване, съхраняване, обогатяване на сбирки; 
Разходи за създаване и поддържане на интернет сайтове; 

Разходи за семинари, срещи, групи по интереси, събития, мероприятия и други подобни;  
Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се извършват 
дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи. 

Други външни разходи, необходими за изпълнение на проекта: пощенски, за проучвания и др.  

КРАЕН СРОК НА ПРИЕМА: 
6 март 2019 година 

Адрес на офиса: гр. Тутракан, 
ул. „Трансмариска“ №10 Основен фонд: 
Телефон:0878/216-111 ПРСР 2014-2020г. 
ел.поща: mig_tutrakan.slivopole Съфинансиращ фонд: 

ОПИК 2014-2020г. 
и ОПОС 2014-2020г. 

www.mig.tutrakan-slivopole.bg 

www.eufunds.bg 

Обща стойност на публичния принос за проекти: 

ПРСР 2014-2020 г. ОПИК 2014-2020 г. 
/ЕЗФРСР/- 2 933 745 лв. /ЕФРР/–  1 955 000 лв. 

Европейско съфинансиране : Европейско съфинансиране:  
2 640 371 лв. 1 661 750 лв. 

Национално съфинансиране : Национално съфинансиране : 

293 37 4 лв.       293 250 лв. 

ОПОС 2014-2020 г. 
/ЕФРР/- 325 482 лв. 

Европейско съфинансиране: 276 659,70 лв. 
Национално съфинансиране : 48 822,30 лв. 

„Артикула е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 
19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 



Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общ размер на Финансиране от 
безвъзмездната Европейския земеделски Национално 
финансова фонд за развитие на селс- съфинансир 
помощ ките райони ане 

зарегионалноразвитие 
Общо: 230 000 207 000 лв. 23 000 лв. 

лв. 100% 90% 10% 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за конкретен проект: 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект : 
– 10 000 лева;

Максимален размер на общите допустими разходи за проект : 
– 200 000 лева;

По мярката допустими кандидати са: Общини Тутракан и Сливо поле; ЮЛНЦ; МИГ Тутракан - Сливо поле. 

По мярката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими дейности: 

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на:  
-туристически информационни центрове; 
-посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; 
-центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:  
- за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо нас-ледство 
и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;  
- туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и 
маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

По мярката са допустими за финансиране следните разходи: 

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на 
актива; 
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери, консултанти, 
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;  
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на па-
тенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

КРАЕН СРОК НА ПРИЕМА: 
4 февруари 2019 година 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕМИ НА МИГ“ТУТРАКАН—СЛИВО ПОЛЕ“ 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: 

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.140 
Прилагането на мярка 6.4 има за цел: 

Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски 
дейност; Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; 

Развитие на туризъм; 
Мярката отговаря на идентифицираните нужди от разширяване на разнообразието на произвежданите и предлагани неземеделските продукти и услуги и 

развитие на туризма на територията. Инвестиционната подкрепа ще стимулира създаване на заетост с приоритетна подкрепа на създадени работни места за 
безработни хора на възраст над 55 години и продължително безработни лица /идентифицирани като уязвима група/. Програмирана е да подкрепи и младите 
хора, посредством възможности за трудова реализация в това число развитие на собствен бизнес /посредством предвиден критерий за оценка на проекти по 
мярката, даващ допълнителна тежест на техните проекти и от друга страна увеличаване интензитета на помощта/ и като резултат тяхното задържане на тери-
торията, и повлияване на демографската картина. Насърчава трудовата реинтеграция на безработни лица посредством стимулиране започването на самостоя-
телна дейност /посредством критериите за оценка, като допълнително е предвиден и по-висок интензитет на помощта за проекти на продължително безработ-
ни лица/. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общ размер на Финансиране от 
безвъзмездната Европейския земеделски Национално 
финансова фонд за развитие на селс- съфинансир 
помощ ките райони ане 

зарегионалноразвитие 
Общо: 603 000 542 700 лв. 60 300лв. 

лв. 100% 90% 10% 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за конкретен проект: 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект : 
– 5 000 лева;

Максимален размер на общите допустими разходи за проект : 
- 200 000 лева; 

КРАЕН СРОК НА ПРИЕМА:  4 февруари 2019 година 

Допустими кандидати: 
Земеделски стопани. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 2 000 евро;  

Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизпове-
данията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиниция-
та на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:  
Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изг-
раждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. 
Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вло-
жените продукти и материали); 
Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги /в т.ч. мобилни медицински и дентал-
ни услуги, аптеки/, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др).; 

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;  
Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски 

дейности. Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:  
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;  
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации от-
носно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; г) Нематериални инвестиции: придобиване и 
създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

ННОВИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: 

На 17 септември 2018 г. се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле“, на което 
единодушно се приеха промени в одобрената Стратегията за ВОМР, във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба, а именно отпадане 
на Наредби 9, 12 и 20. 

Бяха обсъдени насоки за кандидатстване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по ПРСР – мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5, 7.6  и 21.  
На присъстващите членове на сдружението бе предоставена информация за реда за оценка на проектни предложения и индикативен график за 2018 г., на 
основание чл.46, ал.1 от Наредба 22/2016 г.  
Общото събрание с пълно мнозинство прие Правилници за работа на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и проект на бюджет 2019 г. 

На 25.07.2018г. в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите в София, Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тутракан – Сливо по-ле” 
с Председател д-р Димитър Венков Стефанов подписа Споразумение № РД 50-58/25.07.2018г. с Управляващите органи на Програмата за разви-тие 
на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ- 

ност” 2014-2020г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Тутракан и Сливо поле на обща стой-
ност 5 213 482.00лв.  
Стратегията е с многофондово финансиране и е резултат от поредица информационни срещи и конференции, осъществени в различните места на територи-
ята на МИГ „Тутракан – Сливо поле”, на успешно реализиран проект по подмярка 19.1 Проведено е анкетиране на заинтересованите страни с оглед специ-
фичните местни нужди. От общата стойност 1 955 000 лева са планирани за мерки в подкрепа капацитета за растеж на малки и средни предприятия, финан-
сирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, 325 482 лева са за подобряване на природозащитното състояние на видовете от мре-
жата Натура 2000 чрез подхода ВОМР и останалите 2 933 000 лева са заложени мерки, които ще бъдат финансирани от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020г. 

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Тутракан-Сливо 
поле" до края на 2018 година 

МЯРКА Бюджет по проце- Ноември 2018 Декември 
дурата 2018 

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 
603 000 лв. 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскос- 100 000 лв. топански продукти 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и разви- 
500 000 лв. тието на неселскостопански дейности 

7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобрява- 
нето или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в 1 100 000 лв. 
енергия от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 230 000 лв. 

7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и при- 

родното наследство на селата 200 000 лв. 

21 Съхраняване и популяризиране културно- 
историческо и природно наследство на територията на 

МИГ „Тутракан – Сливо поле 200 000 лв. 

Стратегическа цел на СВОМР е Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ на основата 
конкурентнос-пособна икономика, привлекателна жизнена среда, валоризирано и съхранено природно и културно-историческо 

наследство. 

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейс-
кия фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд възлиза на 5 213 482,00 лв., като срока на изпълнение е до 30.09.2023 г. 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕМИ НА МИГ“ТУТРАКАН—СЛИВО ПОЛЕ“ 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: 
Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инф-

раструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.142.  
Мярката цели подобряване услугите свързани със свободното време и отдиха на местното население и насърчаване растежа на доходите и създаването на 

заетост на територията чрез подпомагане развитието на селски туризъм; да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения 
за посетители на територията; да допринесе за опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията. 

Развитието на туризма се базира на потенциала на територията свързан с благоприятното географско положение /река Дунав и съседството с Румъния/, 
богатото природно разнообразие и културно-историческо наследство. Мярката адресира нуждата от интегрирани действия на местната администрация с биз-
неса и неправителствения сектор с цел развитие на туризма. 


