
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на граж-
даните на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и 
икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, 
който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може 
да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща 
отговорност за въвеждането им в практиката. ВОМР е метод за включване на партньо-
ри на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономи-
чески участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, 
които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.  
Той е особено мощен инструмент, особено по време на криза, който да покаже на мест-
ните общности, че могат да предприемат конкретни стъпки към форми на икономичес-
ко развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи . 
 

Местното развитие, водено от общността е: 
•  фокусирано върху конкретни подрегионални територии; 
•  водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и 

частния местен социо-икономически интерес, се извършва чрез интегрирани и мно-
госекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района; 

•  разработено, като се имат предвид местните потребности и потенциал, и включва 
иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и сътрудни-
чество . 

Приоритети в  Стратегията на МИГ: 
•  Приоритет 1. Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на ико-

номическите дейности. 
•  Приоритет 2. Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за населението 
•  Приоритет 3. Развитие на териториална идентичност, основана на културно-

историческо наследство и природни дадености. 
Специфични цели: 

•  Специфична цел 1. Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие  и добавяне на 
стойност към местните селскостопански продукти. 

•  Специфична цел 2 Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на 
устойчиви МСП на територията на МИГ.  

•  Специфична цел 3.   Подобряване на местни основни услуги за  населението, вклю-
чително свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях инф-
раструктура.  

•  Специфична цел 4 . Подобряване и поддържане на природозащитното състояние на 
видове от мрежа Натура 2000 . 

•  Специфична цел 5. Валоризиране и съхраняване на природното и културно-
историческо наследство на територията.  

Мерки, финансирани от ПРСР: 
•  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ . 
•  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ . 
•  Мярка 6.4  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскос-

топански дейности“ . 
•  Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширява-

нето на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции 
в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. 

•  Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристичес-
ка информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. 

•  Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 
културното и природното наследство на селата“. 

 
Мярка извън Регламент (EC) № 1305/2013, 

но отговаряща на на целите на ЕЗФРСР  
 
•  Мярка 21  „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно  нас-

ледство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“,. 
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Стратегическа цел: Интегрирано и устойчиво развитие на

 територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ на  

основата конкурентноспособна икономика,  

привлекателна жизнена среда, валоризирано и  

съхранено природно и културно-историческо наследство. 

Обща стойност на публичния принос за проекти: ПРСР 2014-2020 г.   
/ЕЗФРСР/- 2 933 745 лв.  
Европейско съфинансиране :   2 640 371 лв.                                                         
Национално съфинансиране :   293 374 лв                 

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

Адрес на офиса:
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2
e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

„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”.



Основни параметри за финансиране на проектни предложения: 
•  Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства  : 
Допустими получатели:  
1.Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 
2.Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производите-
ли в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 
Минималния СПО на стопанството следва да бъде не по - малко от 2 000 евро. 
3.Кандидатите, юридически лица следва да са регистрирани по Търговския закон, 
Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за 
Селскостопанската академия . 
Финансови параметри 
1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5000 лева; 
2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 200000 лева; 
3.Интензитет н финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер 50 % от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Помощта  се увеличава  
10%   за  проекти, представени от млади земеделски стопани. 
4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията 
по проект не може да надхвърля 120000 лева. 
 
•  Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти : 
Допустими получатели 
1. земеделски стопани /регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и под-
държане на регистър на земеделските стопани и минималният стандартен производ-
ствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност 
на 2000 евро/ ; 
2. признати групи или организации на производители; 
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. Кан-
дидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперации-
те. 
Финансови параметри 
1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева;  
2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева;  
3.Интензитет н финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер 50% от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за микро, малки и средни 
предприятия.  
4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията 
по проект не може да надхвърля 50 000 лева. 
 
•  Мярка 6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на  
неселскостопански дейности: 
Допустими получатели 
1.Земеделски стопани. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да 
има стандартен производствен обем над  2 000 евро;  
2.Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица 
по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, как-
то и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.  
Финансови параметри 
1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева; 
2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 200 000 лева; 
3.Интензитет н финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер 75% от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.  
Интензитета може да се увеличи с 10% за проекти на млади хора до 40г. и/или на 
продължително безработни лица, с регистрация  в ДБТ над 1 година /Регламент 
1305/2013 не определя максимална ставка по мярката.  
4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията 
по проект не може да надхвърля 170 000 лева. 
 
•  Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширя- 
ването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции 
в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия : 
Допустими получатели 
1.Общини Тутракан и Сливо поле за всички дейности, а в строителните граници на 
гр.Тутракан за дейности свързани със социална, културна, образователна инфраст-
руктура и енергийна ефективност в общински сгради, само ако са свързани с оборуд-
ване, обзавеждане или подобряване на прилежащите пространства съгласно допус-
тимата дейност; 
2.ЮЛНЦ,  регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изклю-
чение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от учредителите и/или 
членовете е община,  - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраст-
руктура, и културния живот; 
3.Читалища - за дейности, свързани с културния живот; 
4.МИГ Тутакан – Сливо поле; 

Финансови параметри 
1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10000 лева; 
2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 390 000 лева; 
3.Интензитет н финансовата помощ: 
100% когато проектът не генерира нетни приходи; 
проектът генерира нетни приходи – финансирането се определя въз основа на ана-
лиз разходи-ползи, с изключение на проекти, за които размерът на допустимите раз-
ходи е в размер до 50000 евро, както и за проекти, свързани с обекти за културния 
живот. 
4.Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията 
по проект не може да надхвърля 390 000 лева. 
 
•  Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристи-

ческа  информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура : 
Допустими получатели 
1.Общини Тутракан и Сливо поле; 
2.ЮЛНЦ; 
3.МИГ Тутракан - Сливо поле 
Финансови параметри 
1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10000 лева; 
2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 200 000 лева; 
3.Интензитет н финансовата помощ:  
100% когато проектът не генерира нетни приходи; 
проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ раз-
ходи-ползи. 
когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50000 евро 
за един обект, който е с установен потенциал за генериране на нетни приходи се 
предвижда финансиране в размер на 100%. 
4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията 
по проект не може да надхвърля 200 000 лева 
 
•  Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и   
подобряване на културното и природното наследство на селата : 
Допустими получатели 
Местни поделения на вероизповеданията регистрирани като юридически лица съг-
ласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по 
силата на чл. 10 от същия закон. 
Финансови параметри 
1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10000 лева; 
2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева; 
3.Интензитет н финансовата помощ: проекти, при които след извършване на инвести-
цията не е налично генериране на нетни приходи, финансовата помощ е в размер на 
100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, 
когато се установи потенциал за генериране на нетни приходи. 
4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията 
по проект не може да надхвърля 100 000 лева. 
 
•  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 на целите на ЕЗФРСР  

Допустими получатели 
1.ЮЛНЦ; 
2.Читалища; 
3.Общини Тутракан и Сливо поле 
Финансови параметри 
1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект –2000 лева; 
2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 20 000 лева; 
3.Интензитет н финансовата помощ:  
до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с 
нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи, 
изготвен по образец утвърден от ИД на ДФЗ; 
 до 70 на сто - когато получател е публично лице  и проектът генерира приход съглас-
но представения „Анализ разходи-ползи; 
 до 60 на сто - когато получател е частно лице ; 
 до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза. 
4.Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията 
по проект не може да надхвърля 20000 лева. 

Началната дата на приема, продължителността, начина за определяне на бюджет, се опреде-
лят по процедурите за изпълнение на СВОМР и в рамките на одобрения и бюджет. Първата 

година се предвижда да се открие целогодишен прием на проекти по мерките от ПРСР, с цел 
да се даде достатъчно дълъг срок за подготовка на проектните предложения от кандидатите.  

Индикатори за изпълнение на СВОМР 
Вид Индикатор Цел до 2023 

брой стойност 

  
  

Изхо-
ден 

Брой проектни предложения, консултирани от 
екипа на МИГ 

80 х 

Брой проектни предложения, подадени  по 
СВОМР /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 х 

Брой и стойност на одобрените 
 проекти /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 5 213 482 

Брой и стойност  финансирани проекти по 
СВОМР /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 5 213 482 

Брой и стойност на подадените искания за плаща-
не /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

80 5 213 482 

Брой и стойност на одобрените искания за плаща-
не /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

80 5 213 
482 

Брой и стойност на успешно приключилите проек-
ти /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 5 213 
482 

Усвояемост на планираните средства по ПРСР, 
ОПОС, ОПИК /%/ 

100 х 

Резул-
тат 

Брой подпомогнати предприятия: микро, МСП 13 
  

х 

Брой подпомогнати хранително-преработвателни 
предприятия 

2 х 

Брой подпомогнати земеделски стопани: за земе-
делски; за незем. дейности 

21 х 

Брой подпомогнати туристически дейности/ обек-
ти 

2 х 

Видове, за чието съхраняване са изпълнени кон-
сервационни дейности 

3 х 

Частни инвестиции допълващи публичната подк-
репа за мерки по ОПИК /евро/ 

х 120000 

Брой създадени работни места по ПРСР и ОПИК /
разбивка по населени места; по пол, възраст, 

уязвими групи/ 

26/ 
10 

х 

Брой подпомогнати: млади хора до 40г /в т.ч ЗП/, 
безработни 

  

12/1/1 х 

Брой стопанства/предприятия въвели иновации 6 х 

Годишен брой на туристите, посещаващи подкре-
пените туристически  обекти 

2000 х 

Население, което се ползва от подобрените услу-
ги с разбивка по вид (деца; младежи; жени;  уяз-

вими групи) 

14000 х 

Брой организирани активни граждански групи за 
опазване и популяризиране на природното и кул-

турно-историческо наследства на територията 

5 х 

Участие на жени, младежи, уязвими групи в ини-
циативи за опазване и популяризиране на при-
родното и културно-историческо наследства на 

територията 

100   
х 

Територия на МИГ: 
•  Брой жители на териториите, обхванати от МИГ.: 24 097 жители ; 
•  Брой на населените места: 26; 
•  Обща справка: Община Тутракан и Община Сливо поле са разположени в 

Североизточната част на Дунавската равнина. Двете общини имат обща гра-
ница, като цялата територия граничи с Република Румъния по протежението 
на река Дунав, Община Главиница на изток, Общини Завет и Кубрат на юг, а 
на запад с Община Русе. Речната ивица за община Сливо поле е 25 км., а за 
община Тутракан – 31 км. Най-близките до територията на  МИГ по-големите 
градове са: Русе (разположен на 20 км от Сливо поле, на 60 км от Тутракан), 
Силистра (на 60 км. от Тутракан и 100 км от Сливо поле), Разград – (на 60 км. 


