
ПРОЕКТ НА 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони Подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие” 

 Договор № РД50-98/17.08.2016 г. между  
Министерство на земеделието и храните, 
Държавен фонд „Земеделие“-„Разплащателна 
агенция“ и  СНЦ „МИГ ТУТРАКАН-СЛИВО 
ПОЛЕ“, за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за извършване и 
финансиране на подготвителни дейности за 
разработване на Стратегия за местно развитие, 
съгласно ПРСР 2014-2020 г. 
 

МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ

www.mig.tutrakan-slivopole.bg

гр.Тутракан 7600, обл.Силистра, 
ул. ”Трансмариска” №31

тел. 0866/60621; факс: 0866 60636

Координатори на проекта за двете общини:

Айтен Рашид - тел. 0898 754 701
Йорданка Тонева - тел. 0887 600 642

“Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - 
Европа инвестира в селските райони”

ОБЩИНА ТУТРАКАН ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

Бенефициент на проекта: 

МИГ „ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“

Бюджет на проекта: 48 895, 75 лева

Номер на проекта: 19-19-1-02-16/11.12.2015 г.

Номер на договора:  РД 50-98/17.08.2016г.

Срок за изпълнение: 

Начало: 17.08.2016 г. 

Край:      17.02.2017 г.

Документът е създаден в рамките на 
проект по Подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” 
Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от СНЦ 
„МИГ Тутракан-Сливо поле”



Цели на проекта: 

1. Да подпомогне процеса за подготовка на 
Стратегия за водено от общностите местно 
развитие за територията на общините 
ТУТРАКАН и СЛИВО ПОЛЕ 

2. Да информира и насърчи местното население в 
разработването и прилагането на стратегията.

3. Да информира общността за възможността за 
финансиране на стратегията от повече от един 
фонд.

4. Да популяризира процеса на разработване на 
Стратегия за ВОМР.

Етапи при осъществяване на проекта:

 1.  Популяризиране на подхода Водено от 
общностите местно развитие (ВОМР) и процеса 
на разработване на стратегия за ВОМР; 

2. Обучение на местни лидери и заинтересовани 
страни; 

3. Проучвания и анализи на територията; 

4. Подготовка на стратегия за ВОМР, 
включително консултиране с местната общност; 

5. Координация на изпълнението на 
подготвителните дейности; 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

1. Подпомагане развитието на селските райони;

2. Развиване и утвърждаване на европейските 
практики и подходи за децентрализирано развитие 
на селските райони отдолу-нагоре, включително 
чрез подхода ВОМР/ЛИДЕР на Европейския зе-
меделски фонд за развитие на селските райони;

3. Насърчаване сближаването на българската зе-
меделска политика с Общата селскостопанска 
политика на ЕС, подпомагане развитието на сел-
ското стопанство и допринасяне за укрепване на 
селските райони;

4. Подпомагане развитието на селските райони в 
сферите на: подобряване на конкурентоспособ-
ността, опазването на околната среда, подобрява-
не качеството на живот и разнообразяване на ико-
номическите дейности в селските райони;

5. Стимулиране въвеждането на нови методи и ре-
сурси за развитие на селските райони чрез разви-
ване на целева и иновативна политика в селските 
райони;

6. Спомагане за развитието на неземеделски ико-
номически дейности, включително туризъм в сел-
ските райони;

7. Създаване и развиване на нови, по-качествени 
услуги в съответствие с нуждите на местното на-
селение /общност/;

8. Подпомагане, активизиране и разширяване на 
транс-националното взаимодействие чрез участие 
в създаването и развитието на мрежи за сътрудни-
чество;

9. Насърчаване обмена на опит между отделните 
местни инициативни групи в други селски райони 
на страната;

10. Предприемане на действия и инициативи за 
засилване на местната идентичност на селските 
райони;

11. Спомагане за развитието на между общинско-
то сътрудничество;

12. Съдействане за увеличаване на местния капа-
цитет и знания на района;

13. Предприемане на действия и политики, свър-
зани с презентиране на национално равнище на 
уникалността на селските райони, характерните 
за тях местни продукти, специфичните обичаи и 
традиции.

14. Предприемане на действия и инициативи за 
разширяване на достъпа до алтернативни /допъл-
нителни/ доходи за местните жители;

15. Подобряване на конкурентоспособността на 
типични и уникални местни продукти;

16. Увеличаване на възможностите за подобряване 
участието и организацията на местната общност с 
цел по-добро развитие на селските райони;

17. Мотивиране участието на местните лица в раз-
витието на района, за гарантиране изпълнение на 
местни инициативи отдолу-нагоре;

18. Помощ на изграждане на гражданско обще-
ство, демократизация и прозрачност в дейността 
на централните и местните органи на управление, 
чрез осъществяване на граждански инициативи и 
сътрудничество с държавни институции, местни и 
регионални власти;

19. Повишаване цялостната атрактивност и при-
влекателност на селските райони като място за 
достоен и интересен живот и работа.

Изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014–2020 г. 


