
 

 

Образец № I.4 

 

ОБЯВА  
 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

 
По Процедура № BG16M1OP002-3.009 

по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ в територията на „МИГ Тутракан - 

Сливо поле”  

 

 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“ 

 

СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“ кани желаещите да 

представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез 

подбор на проекти по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на 

видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, в територията на „МИГ Тутракан-

Сливо поле”: 

 

1.Целите на процедурата са : 

 

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000. 

 

През програмен период 2007 – 2013 г. оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

финансира изготвянето на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 

(НПРД) за периода 2014 – 2020 г. В НПРД са посочени мерки за опазване на видове и 

местообитания от мрежата Натура 2000, които следва да бъдат изпълнени през периода 

2014 – 2020 г., съответният индикативен финансов ресурс, необходим за реализирането 

им, както и източниците на финансиране. Мярка от НПРД, по която могат да се 

изпълняват дейности за подобряване природозащитното състояние на видове и 

местообитания от мрежата Натура 2000, вкл. чрез подхода „Водено от общностите местно 

развитие“ и която е с осигурено финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г. е мярка 109 
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„Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на 

природозащитното състояние на видове и природни местообитания“.  

 

Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на 

природозащитното състояние (ПС) на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 

2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-

незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено 

от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле.  

 

Очакваните резултати от изпълнението на дейности по одобрени проектни предложения в 

рамките на процедурата са: 

 

Принос за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в 

„неблагоприятно - незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от 

Директивата за местообитанията. 

 

Мярката пряко адресира постигане на целите на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г., 

както и  целта на подхода ВОМР по програмата. 

Цели на процедурата в съответствие със СВОМР на МИГ: 

Подобряване на природозащитното състояние на видове 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 съхранено 

природно богатстство. 

Мярката е насочена към специфична цел 4 на СВОМР „Подобряване е поддържане на 

природозащитното състояние на видове от мрежа Натура 2000, приоритет 3 „Развитие на 

териториална идентичност, основана на културно-историческо наследство и природни 

дадености“. 

 

2.Допустими бенефициенти по процедурата са : 

 

- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна 

дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и 

адрес на управление на територията на действие на МИГ Тутракан-Сливо поле и които 

като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от 

които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на 

околната среда. В случай че ЮЛНЦ е регистрирано извън територията на МИГ, 

задължително се представят документи, напр. устав, от които да е видно че ЮЛНЦ има 

регистриран клон в териториалния обхват на МИГ. В този случай, кандидат по 

процедурата и бенефициент при подписване на административен договор за предоставяне 

на БФП е ЮЛНЦ, а не клонът. 

- Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Тутракан-Сливо 

поле: Община Тутракан и община Сливо поле. 

 

3.Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на 

безвъзмездна финансова помощ е 325 482 лв. с ДДС. 

 

4.Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са: 
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- Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в 

неблагоприятно-незадоволително състояние; 

- Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за 

възстановяване на видовете, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние 

Посочените дейности не са изчерпателни. Окончателните допустими дейности за 

проектите, подавани в рамките на стратегия за ВОМР,  ще бъдат част от указанията на УО 

за по чл. 37, ал. 1 по ПМС 161/2016 г. 

 

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на „МИГ 

Тутракан – Сливо поле“ - https://mig.tutrakan-slivopole.bg/ и в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg. 

 

6. Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:00 часа на    

16.09.2019 г.   

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 

връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на 

проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната 

поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:  

Адрес на електронна поща: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

  

 

 

С уважение, 

 

Подпис, .....п…..п 

 

*Заличени данни съгласно Закон за защита 

на личните данни 

 

(д-р Димитър Стефанов) 

Председател на УС на МИГ 

 

https://mig.tutrakan-slivopole.bg/
https://eumis2020.government.bg/

