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Решение  № 3 / Протокол от 04.02.2021г. на ОС на Сдружение „Местна инициативна група – 
Тутракан – Сливо поле“ 
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През следващите години на нашата територия Местната група ще прилага 
подхода „Водено от общностите местно развитие“ и нова мултифондова стратегия 
за местно развитие. 

Новата Стратегия за местно развитие на МИГ ще даде устойчивост на 
постигнатите до момента резултати и надграждане със следващи инвестиции, 
включително иновации във всеки сектор на въздействие. 

Бюджетът на бъдещата мултифондова стратегия за местно развитие се 
съфинансира от следните фондове: 

- От ПРСР: за местните инициативни групи с население до 24 097 жители 
(включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по 
стратегиите за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата 
равностойност на 2 933 000 лв.  

- От ОПОС – 325 482 лв., финансирани от ЕФРР 
- От ОПИК – 1 955 000лв., финансирани от ЕФРР 

 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
1. Изпълнение на дейности 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 Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020". 
 
✓Период: 01.01.2021г.-31.12.2021г. 
✓Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на бенефициенти 
по мерките на МИГ както следва: 5 213 482,00 лева 
 

❖Мерки от ПРСР, предназначени за селското стопанство и местния бизнес: 
- Мярка МИГ 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” с предвидени 
средства в размер на 603 000 лева публичен принос в Стратегията; 
- Мярка МИГ 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 
продукти” с предвидени средства в размер на 100 000 лева публичен принос в 
Стратегията; 
- Мярка МИГ 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 
неселскостопански дейности” с предвидени средства в размер на 500 000 лева 
публичен принос в Стратегията. 
 
❖ Мерки от ПРСР, предназначени за публичния и нестопанския сектор: 
- Мярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
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на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия 
от възобновяеми източници и спестяване на енергия” с предвидени средства в размер 
на 1 260 000 лева публичен принос в Стратегията. 
- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура» с предвидени средства в 
размер на 230 000 лева публичен принос в Стратегията. 
- Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 
на културното и природното наследство на селата” с предвидени средства в размер на 
20`000 лева публичен принос в Стратегията. 
 
 ❖Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 
съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 
Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство 
на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле” с предвидени средства в размер на  
220 000 лева публичен принос в Стратегията. 
 
❖ Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 
-Мярка ОПИК 1 „ Капацитет за растеж на МСП” – 1 955 000 лева публичен принос в 
Стратегията. 
 
2.Изпълнение на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за водено от общностите местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената сума 
на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие". 
 

✓ Период: 01.01.2021г.-31.12.2021г. 
✓Индикативен бюджет: 334 733,87 лева  
✓ Предвидени дейности: 
- Администриране и управление на стратегията на МИГ; 
- Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 
прилагането на стратегията за местно развитие; 
- Обучения на местни лидери и бенефициенти; 
- Публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за 
работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в 
срещи с други МИГ и други; 
- Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за 
развитие на селските райони; 
- Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на 
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МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 
- Проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 
социални и други анализи и проучвания) - Анализ на инвестиционните 
характеристики на територията на МИГ и създаване на инвестиционен профил; 
- Популяризиране, информиране и публичност; 
- Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери 
и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 
свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 
популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 
 
3.. Други дейности на МИГ: 
- Участие на МИГ в събития на други МИГ на територията на страната и чужбина. 
- Участие на МИГ в дейности на Асоциация “Българска национална Лидер мрежа“. 
- Търсене на възможности за допълнително привличане на средства и ресурси за 
разширяване дейността на МИГ, финансова и организационна устойчивост. 
- Участие в партньорски инициативи на други НПО в страната и чужбина. 
- Разширяване на публично-частното партньорство с нови дейности. 
- Дейности за повишаване квалификацията на екипа на МИГ, на УС и КС на МИГ, 
на участници в МИГ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


