
ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
М. декември 2018г. 

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

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

„ТУТРАКАН—СЛИВО ПОЛЕ“ 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НОВИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: 

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по 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 Програ-

ма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", На 29 и 30.11.2018 г. в гр. Тутракан и гр. Сливо поле СНЦ „Местна инициативна 
група Тутракан – Сливо поле” проведе четири информаци-онни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.  

На 10.12.2018 г. в гр. Тутракан и гр. Сливо поле се проведоха две Информационни срещи за подготовка на проекти по Стратегия за 
ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“. На информационните срещи присъстваха представители на различни заинтересовани 
страни - земеделски производители, малки предприятия, читалища, НПО, общински служители и граждани на общините Тутракан и 

Сливо поле.  Бяха обсъдени основни моменти при подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. Акцентира се върху допустимите кандидати, 
допустими-те дейности и финансовите параметри по всяка мярка включена в СВОМР и по конкретно се наблегна на вече отворения прием по 
Мерките 6.4, 7.5 и 21.  



НОВИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: 

На 14 и 15 декември 2018г. в град Сливо поле, а на 16 и 17 октомври 2018г. в град Тутракан  се проведоха две двудневни обучения, 
свързани с подготовка на проекти по СВОМР, предназначени за изграждане на капацитет сред местните лидери от община Сливо поле 

и община Тутракан. Основните обучителни модули бяха свързани със същността  на проекта , как се извършва оценка на нужди и потребности, 
мотивиране на проект. За участниците беше важно да получат информация как се постигат резултати и какви са стъпките за разработване на 
проекти към СВОМР . Сред основните теми по които участниците имаха много въпроси бяха как се структурира  информацията за индикато-
рите в проекта,  как се разработва ефективен бюджет на проекта  и бизнесплан, какви са видовете документи и приложения към проекта. 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  
Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, фи-
нансирана от ОПОС (ЕФРР) от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле.  
МИГ Тутракан – Сливо поле  публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на 

проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле:  
– 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, финансирана от ОПОС
(ЕФРР) от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле.
В срок от 14.12.2018г. до 14.01.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-
мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се
дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстване-
то и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от
общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

НОВИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: 

Екипът на  МИГ „Тутракан-Сливо поле“ взе участие в Годишната работна среща на Местните инициативни групи в България, която се 
проведе  на 12  и 13 декември 2018 г.  В Хотел „Рамада“, гр. София . Основните акценти в срещата, в която участие взеха над 60 МИГ 

от цялата страна са свързани с представяне на прилагане на подхода ВОМР – напредък, трудностите и дискусия по важни въпроси, свързани с 
прилагането на подхода ВОМР с представители Управляващите органи на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР ; представяния от асоциациите 
на МИГ.  УО на ПРСР и експерти от ДФЗ-РА  представиха често срещани грешки и проблеми при прилагането на подхода ВОМР . 

Национална асоциация на местните инициативни групи в България и Българска банка за развитие представиха нов инструмент 
за финансиране. Продуктът е разработен от „Микрофинансираща институция ДЖОБС“, съвместно с Национална асоциация на 
местните инициативни групи в България. Ще се предлагат кредити, с които да бъде осигурен финансов ресурс за бенефициен-
ти, които при други условия не биха получили кредит заради липса на достатъчно обезщетения или заради това, че търсят мал-

ки парични потоци. По този начин ще се улесни кредитирането за малките и средни компании, за да реализират и своя експортен потенциал. 
Кои са целевите групи? Кандидати ще могат да бъдат местни инициативни групи, местни физически и юридически лица със стопанска 
дейност, регистрирани земедел-ски производители, които са бенефициенти на МИГ.

Какво ще включват кредитните продукти? Ще се предоставят кредити за финансиране на текущи инвестиционни разходи за кредитни линии, 
стандартни кредити за оборотни средства, инвестиционни кредити, лизинг, дългосрочни кредити за финансиране на одобрени инвестиционни 
разходи при сключени договори по европ-рограми за малък и среден бизнес. 

Какви са видовете обезпечения? Могат да бъдат залог на движимо имущество или вземания, ипотека на недвижим имот, поръчителство от 
трети платежоспособни лица, запис на заповед, бонови гаранции, залог на пари, предприятия или ценни книжа. 
Според Калоян Стойчев, председател на Националната асоциация на МИГ в България, най-големите ползи от представения финансов инстру-
мент ще са следните: 

– 90% от обезщетението на бенефициентите ще може да е самият договор;
– няма да се чака с месеци за одобрение, както това става във фонд „Земеделие“;
– гратисният период ще е от полза за хората.
„До сега управляващите органи на оперативните програми, както и цялата администрация, не са успели да припознаят подхода ЛИДЕР като
основен инструмент за развитието на местните общности в селските райони. А МИГ и самият подход не са успели да родят силни структури и
адекватна комуникация с администрацията и помежду си, което е довело до затруднената им работа. Сега Асоциацията работи за да получи
представителство пред властите и институциите.“ каза Калоян Стойчев.



Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ или кои са основните участници в прилагането на 
нашата Стратегия за местно развитие чрез подхода Водено от общностите местно развитие: 

I.Публичен сектор:
Представители на местната власт (Кметовете на двете общини, Кметски наместници, общинска администрация и общински съвет-

ници). Бяха определени очакванията на групата от реализацията на проекта, като свързани със социално и икономическо развитие на територията; 
подпомагане на бизнеса и на социалния сектор чрез предоставяне на по-качествени услуги; подобряване на инфраструктурата. Беше направена 
оценка, че проекта ще се приема силно положително от представителите на местната власт, също че групата има ключово значение за реализацията 
на проекта. 

Държавни институции, структури на местно ниво (ОбД «Земеделие», Общ. Служби «Земеделие и гори» Тутракан и Сливо поле, ДБТ-Тутракан, 
ДБТ – Русе, ДСП, Обл. Информационен център, учебни заведения). От проведените разговори с представителите на тези служби беше идентифици-
ран интерес от реализация на изпълнявания от МИГ проект в сферата на изпълнение на политиките за развитие на селските райони, развитие на 
местния пазар на труда и социална интеграция, политиките в сферата на образованието. 

II. Стопански сектор:
-Земеделски производители и преработватели на земеделска продукция. Идентифицираната група е в качеството  на потенциални бенефициен-

ти по СМР. 
-Микро, малки и средни предприятия от територията с дейност извън земеделието,  в качеството им на потенциални бенефициенти по мерки от

СВОМР. 
III. Нестопански сектор:
Читалища. Като най-добре представени обекти в сферата на културата на местно ниво и в качеството им на потенциален бенефициент към

СМР. 
 НПО – тата от територията имат важна роля посредством техните инициативи за допълнително въздействие върху развитието на местната об-

щност в посока социална политика, околна среда, екология, спортни и културни дейности, изследвания и проучвания. В групата са включени и 
училищните настоятелства, както и Местни поделения на религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията. Идентифицираната 
група е в качеството  на потенциални бенефициенти по СВОМР. 

Граждани: журналисти, педагози, общественици, включително представители на уязвими групи /безработни и възрастни хора/ и др. Граждани-
те от територията на двете общини ще бъде потребител на резултатите от изпълнение на проекти по СМР, а именно на подобрената инфраструкту-
ра и жизнена среда, услуги, същевременно ще се възползват и от допълнително създадените работни места. 

 Нашият местен подход: Водено от общностите местно развитие!  Кое е новото? 
Нов инструмент в структурата на политиката на ЕС 
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) беше въведено като нов инструмент на политиката, чиято цел е да подкрепи те-
риториалното сближаване през програмния период 2014—2020 г. ВОМР подкрепя действия, ориентирани към местните потребнос-

ти в градските, селските и рибарските райони, както и към специфичните потребности на избрани целеви групи. Този подход мобилизира местния 
потенциал и укрепва връзките между участниците в рамките на подпомаганите райони. В по-общ план ВОМР допринася за стратегията „Европа 
2020“, като отключва възможностите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в целия ЕС. 

ВОМР се основава на опита от подхода LEADER, като допълнително насърчава проекти, изпълнявани от местни партньорства чрез ориентиран 
„от долу нагоре“ подход по линия на многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района. ВОМР подкрепя за-
силването на местната икономика, като създава устойчиви работни места, използва местни ресурси, засилва социалното сближаване, изграждането 
на мрежи, сътрудничеството и иновациите. Благодарение на ясната си връзка със селските райони LEADER ще продължи да се използва в рамките 
на ЕЗФРСР като LEADER/ВОМР. 

Планирането на ВОМР е част от Споразумението за партньорство и от съответните национални/регионални програми по ЕСИ фондове. На мес-
тно равнище в една стратегия за ВОМР могат да бъдат обединени различни политики, за да се постигнат резултати, допринасящи за изпълнението 
на по-широките цели на ЕС, които излизат извън фокуса на една-единствена политика . 

LEADER/ВОМР се изпълнява чрез водено от общностите местно развитие (ВОМР) въз основа на конкретни характеристики. През миналия 
програмен период тези характеристики бяха известни като „метода на LEADER“ или „седемте принципа на LEADER“. В настоящите насоки тези 
характеристики се наричат „метод на LEADER“. Основните елементи на ВОМР са: 

-акцент върху конкретни подрегионални райони и територии, определени от местното население чрез ориентиран „от долу нагоре“ подход;
-публично-частно партньорство = местна група за действие (МГД), което представлява територията и нейното население и води процеса на раз-

витие и в което нито групите на заинтересованите страни, нито публичните органи имат мнозинство в процеса на вземане на решения; 
-стратегия, основана на характеристиките на района, която е създадена и се изпълнява чрез ориентиран „от долу нагоре“ и основан на участие-

то процес на вземане на решения и която е организирана от МГД с цел задоволяване на най-неотложните потребности на района; 
-многосекторна стратегия за местно развитие, която да насърчава и да свързва местния потенциал за развитие на различни сектори в името на

постигането на местните цели; 
-иновации като междусекторна цел за развитието на територията на МГД;
-изграждане на мрежи между участниците в рамките на територията на МГД, между МГД и други публично-частни партньорства с цел изграж-

дане на по-надеждна основа за трансфера на знания и обмена на опит; 
-сътрудничество между местните участници и между МГД от различни територии в рамките на държавата членка, в ЕС и извън него.
В настоящия програмен период тези елементи бяха засилени допълнително чрез:
-засилване на подкрепата за местните партньорства на етапа на подготовка (например изграждане на капацитет, обучение и изграждане на мре-

жи с цел да се постигне по-добра подготовка и изпълнение на стратегиите за местно развитие); 
-укрепване на ролята на МГД в управлението на селските територии (например повече местни решения за действия, подкрепяни от стратегиите

за ВОМР, и по-гъвкави финансови правила за изпълнението на LEADER/ВОМР на местно равнище); 
-интегриране на механизма за мониторинг и оценка в стратегиите за ВОМР с цел подобряване на тяхното разработване и изпълнение;
-поставяне на по-силен акцент върху популяризирането, за да се създаде възможност за по-голям обмен и сътрудничество между заинтересова-

ните страни (например изрично разпределяне на средства за популяризиране); 
-засилване на участието на частния сектор в партньорството (чрез специално правило, изискващо участие на партньори от частния сектор във

вземането на решенията за подбор на проекти); 
-рационализиране на транснационалното сътрудничество (например чрез общи правила относно публикуването на процедурите за подбор и на

сроковете за подбор на проекти). 



Основни задачи на Местните инициативни групи по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие: 
 изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително изграждане на спо-
собностите им за управление на проекти; 
 определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и критерии за подбор на операции, които избягват кон-
фликта на интереси и гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения за подбор са от партньори извън публичния сектор, като 
се предвижда възможност за обжалване на взетите решения за подбор и позволяват подбор чрез писмена процедура;  

 гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общността местно развитие при избора на операции, като същите се приоритизи-
рат според техния принос за постигане на целите на стратегиите;  

 разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за подаване на проекти, включително определяне на критерии-
те за подбор;  

 получаване на заявления за подкрепа и оценяване на тези заявления;  
 избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо, изпращане на тези предложения до отговорната структура 

за последна проверка на допустимостта преди одобряването им;  
 мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общността местно развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкрет-

ни дейности за оценка предвид тази стратегия. 

гр. Тутракан,
ул. „Трансмариска“ №10 
Телефон:0878/216-111
ел.поща: mig_tutrakan.slivopole

Основен фонд:  
ПРСР 2014-2020г.  

Съфинансиращ фонд: 
ОПИК 2014-2020г.  

и ОПОС 2014-2020г. 

„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. 

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.

www.mig.tutrakan-slivopole.bg 

www.eufunds.bg 




