
Проведени общи събрания на СНЦ “МИГ Тутракан - Сливо поле” за периода м. НОЕМВРИ 2019 год.

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
М. юни 2019 г.

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 ОТТЕРИТОРИЯТА НАМИГ:

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019

В	резултат	на	изпълнението	на	Стратегията	за	воденото	от	общността	местно	
развитие	на	СНЦ	„МИГ	Тутракан	–	Сливо	поле”	и	заложената	Специфична	цел	2	
„Разнообразяване	на	икономическите	дейности	и	създаване	на	устойчиви	МСП	на	
територията	на	МИГ”	се	насърчава	предприемаческата	активност	в	неземеделските	
сектори	и	подкрепа	на	МСП	за	повишаване	на	тяхната	устойчивост.	Развитието	на	
бизнеса	ще	повлияе	положително	за	намаляване	на	бедността,	създаване	на	заетост	
и	задържане	жителите	на	територията	на	двете	общини.	С	финансирането	на	двата	
проекта	по	Оперативна	програма	„Иновации	и	конкурентоспособност”	(ОПИК)	на	
територията	ще	бъдат	разкрити	5	нови	работни	места	и	ще	се	създаде	благоприятна	
среда	за	работа.	

По	Стратегията	 за	 воденото	от	 общността	местно	развитие	на	СНЦ	„МИГ	
Тутракан	–	Сливо	поле”	има	договорени	средства	в	размер	на	1	955	000	лева,	от	който	
след	първи	прием	има	остатъчен	финансов	ресурс	в	размер	на	1	422	886,88	лева		за	
последващи	приемни.

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” с първи 
Административни договори по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК)

  През	месец	Ноември	2019	год.	бяха	подписани	два	административни	договори	за	предоставяне	
на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	 с	 бенефициенти,	 подали	 проектни	 предложения	 по	
първи	 краен	 срок	 по	 процедура	 за	 предоставяне	 на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	
BG16RFOP002-2.042	на	СНЦ”МИГ		Тутракан	–Сливо	поле”	по	Мярка	ОПИК	1	„Капацитет	за	
растеж	на	МСП“	с	общ	размер	на	предоставената	безвъзмездна	финансова	помощ,	възлизащ	на	
532	113,12	лева.	Договорите	са	подписани	между	Министерство	на	икономиката,	СНЦ	„МИГ	
Тутракан	–	Сливо	поле”	и	представители	на	фирмите,	одобрени	за	отпускане	на	безвъзмездна	
финансова	помощ,	„Ник	Пластик	–	Валя	Петрова”	ЕТ		и	„Изолат”	АД.



През месец Октомври 
и Ноември, като част от 
изпълнение на Стратегия 
за Водено от общностите 
местно развитие, СНЦ 
„МИГ Тутракан – Сливо 
поле” проведе обучения 
на  местни лидери 
от територията  на 
сдружението, свързани с 
подготовката на проекти 
по Стратегия за ВОМР. Основна тема на обученията беше „Подготовка на проекти по СВОМР 
за мерките от ОПОС и ОПИК“. Разгледани бяха теми, свързани с разработване на проект към 
Стратегията, същност на проекта, видове документи и приложения към проекта, оценка на нужди и 
потребности, мотивиране на проекта и др.  На събитията присъстваха заинтересовани страни, малки и 
средни предприятия, представители на НПО, общински служители и граждани на общините Тутракан и 
Сливо поле. Акцента на срещата беше върху допустимите кандидати и дейности, финансови параметри 
на безвъзмездната финансова помощ и условия по ОПИК и ОПОС.

Среща на Месните инициативни 
групи от Северен централен регион с 

представители на УО
На 28 и 29 Август се проведе среща между Местните инициативни 

групи от Северен централен регион на България с Управляващия орган  на 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР). Домакин 
и организатор на събитието беше СНЦ”МИГ Тутракан – Сливо поле“. 
На него присъстваха представители на СНЦ”МИГ Исперих”, СНЦ”МИГ 
Кубрат – Завет” и СНЦ”МИГ Главиница – Ситово”, ОИЦ Силистра и Русе 

и нестопански организации.
В първия ден на срещата цел на дискусията беше напредъка в прилагането на подхода ВОМР – представяне на напредъка, 
трудностите и дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с представители Управляващите 
органи на ПРСР – МЗХГ, както и добри практики при управление на ВОМР и възможности за проектни предложения 
по  подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

През втория ден на срещата бяха организирани посещения на обекти финансирани със средства по Програма за 
развитие на селските райони 2013-2017 (ПРСР 2013-2017) на територията на СНЦ „МИГ Тутракан  - Сливо поле”.

местна инициативна група “тутраКан - сЛивО пОЛе”

ОтвОрени приеми на миг тутраКан – сЛивО пОЛе  ОпОс



На 04.06.2019 г. МИГ Тутракан – Сливо поле обяви процедура чрез подбор на проекти по Мярка 109 ОПОС 
„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР“, процедура № 
BG16M1OP002-3.009. По Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Целта на мярката е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата 
Натура 2000, инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на 
видове и природни местообитания.

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.

Допустими бенефициенти по процедурата са : Юридически лица
с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и Община Тутракан и община Сливо поле.  
    Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общ размер на 
безвъзмездната 

финансова помощ

Финансиране от 
Европейския фонд за 
регионално развитие 

Национално 
съфинансиране

Общо: 325 482 лева 
100%

276 659.70 лева
85%

48 822.30 лева
15%

По процедурата могат да се предоставят до 100%  от максималния размер на допустимите разходи.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по 
процедурата е до 17:00 часа на    27.01.2020 г. 

Допустимите дейности, които ще бъдат 
финансирани по процедурата са:

- 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.

В периода 16-19 Ноември, като част от изпълнение на Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” проведе 
двудневни обучения на Управителния съвет и Колективния върховен орган на 
Сдружението на тема „Обучение на екипа и УС за прилагане на стратегията” 
на територията на двете общини. Разгледани бяха теми относно нормативните 
документи, фактори и условия, свързани с изпълнение на СВОМР, процедури по 
отчитане изпълнението на СВОМР, мониторинг на индикатори и резултати, 
казуси и проблеми при администриране на СВОМР

Обучения УС, КВО, Екип

ОТВОРЕНИ ПРИЕМИ НА МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ     Мярка 4.1

На 28.11.2019 г. МИГ Тутракан – Сливо поле обяви процедура чрез подбор на проекти по Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ , Процедура 
№ BG06RDNP001-19.306.
Мярката цели:
Повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани 
с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на пред пазарната подготовка и съхранение 
на продукцията. Мярката адресира нуждата от подкрепа на трудоемките земеделски производства / „плодове, зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лечебни 
култури“и/или „животновъдство“./, като приоритетно се подпомагат малки земеделски стопанства с икономически размер до 8000 евро СПО. Програмирана е и 
да отговори на идентифицираната потребност от подкрепата за младите хора, посредством възможности за трудова реализация в това число развитие на собствен 
бизнес в сферата на земеделието.
Очаквани резултати:
МИГ ще подкрепи до 20 на брой проекти, които ще осигурят минимум 10 създадени работни места. Подпомогнатите стопанства са 20 на брой, в т.ч. в сектори 
„плодове, зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лечебни култури“ и/или „животновъдство“ и стопанства на стопани на възраст до 40 години.
Допустими кандидати:
Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:
• Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
• Минималния СПО на стопанството следва да бъде не по - малко от 2 000 евро.
• Кандидатите, юридически лица следва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени
по Закона за Селскостопанската академия  и да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или 
преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ; 
• Изискването не се прилага за кандидати създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор
„плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
• Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности
подробно описани в представения БП.
• Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общ размер на 
безвъзмездната 

финансова помощ

Финансиране от 
Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони

за регионално развитие
Национално 

съфинансиране

Общо: 603 000 лева 
100%

542 700 лева
90%

60 300 лева
10%

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните 
минимални и максимални граници:

• Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е  2 500 лева.
• Максималният  размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 60 000 лева.
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева;
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева;

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:00 часа на    09.03.2020 г.  

Процент на съфинансиране:
• 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.

• Размер на финансовата помощ по мярката:
• Максималният размер на субсидията по проект

не може да надхвърля 60 000 лева.



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.

„Артикулът е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018 г. 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 
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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 :  
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На 20.08.2019 г. МИГ Тутракан – Сливо поле обяви процедура 
чрез подбор на проекти по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация 
и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, Процедура 
№ BG06RDNP001-19.142.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ 
по процедурата и очаквани резултати:

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 бизнеса 
и неправителствения сектор с цел развитие на туризъма.

Допринася за подобряване на облика на населените места и 
изграждане публична инфраструктура за отдих и туризъм, 
като по този начин създава условия за задържане на младото 
население на територията. Насочена е и към нуждата от 
съхраняване и развитие на териториална идентичност, на 
основата на културно-историческо и природно наследство с 
оглед сплотяване на местната общност.

Основен очакван резултат:

Брой създадени работни места: по пол, възраст, уязвими групи 
- 2 бр. 
Годишен брой на туристите, посещаващи туристическите 
обекти - 2000души
Допустими кандидати:
• Общини Тутракан и Сливо поле;
• ЮЛНЦ;
• МИГ Тутракан - Сливо поле

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 
процедурата:
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 – 
92 000 лева;
Процент на съфинансиране:  
 - 100% когато проектът не генерира нетни приходи;
 - Проектът генерира приходи – финансирането се определя 
въз основа на анализ разходи-    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%.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по 
процедурата е до 17:00 часа на    13.01.2020 г. 

Общ размер на 
безвъзмездната 

финансова помощ

Финансиране от 
Европейския земеделски 

фонд за развитие на 
селските райони

Нац. съфинан-
сиране

Общо: 230 000 лв.
100%

207 000 лв.
90%

23 000 лв.
10%

Мярка 21

На 04.09.2019 г. МИГ Тутракан – Сливо поле обяви процедура чрез 
подбор на проекти по 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.
Очаквани резултати:

• 10 броя инициативи за местното културно наследство;
• 5 броя инициативи за опазване на природното наследства;
• 5 броя организирани демонстрационни събития/арт събития/

фестивали/изложби;
• 100 броя участници в проектни дейности /жени, младежи, уязвими

групи, роми/;
• 5 броя организирани активни граждански групи за опазване и

популяризиране на природното и културно-историческо наследства
на територията;

• 1500 души посетители на организирани събития/арт събития /
фестивали/изложби.
Допустими кандидати:
• ЮЛНЦ
• Читалища
• Общини Тутракан и Сливо поле

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 
за конкретен проект

• Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 2000
лева.

• Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 20
000 лева.

Процент на съфинансиране:
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 съгласно 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.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата 
е до 17:00 часа на    10.02.2020 г.  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общ размер на 
безвъзмездната 

финансова помощ

Финансиране от Европейския 
земеделски фонд за развитие 

на селските райони
за регионално развитие

Национално 
съфинансиране

Общо: 200 000 лв. 
100%

180 000 лв.
90%

20 000 лв.
10%

ОтвОрен прием




