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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: 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021

СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА НА 
МИГ-ОВЕТЕ ОТ СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН И ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН С 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН  НА ПРСР И ДФЗ

На 28 и 29.07.2021 г. в залата на Обредния дом на гр. Тутракан 
се проведе среща на МИГ-овете от Северен централен и Центра-
лен регион с представители на Управляващия орган  на ПРСР и 
ДФЗ. Тя бе във връзка с прилагането на подхода ЛИДЕР –пред-
ставяне на напредъка и обсъждане на процеса на изпълнение на 
одобрените стратегии по подхода. Официални гости на събитието 
бяха ръководителя на отдел „ВОМР“ към Управляващи орган на 
„Програмата за развитие на селските райони“ към Министерство-
то на земеделието, храните и горите г-н Стефан Спасов и експерти 
от отдел ВОМР, д-р Айдън Велиев, директор на Областна дирек-
ция на Държавен фонд „Земеделие“, гр,Разград и г-н Петър Три-
фонов, Централно управление на Държавен фонд “Земеделие”- 
Разплащателна агенция, гр. София 

Въпроси към официалните гости на събитието имаха възмож-
ност да зададат членове от екипите от МИГ Исперих, МИГ За-
вет-Кубрат, МИГ Главиница-Ситово, МИГ Лясковец-Стражица, 
МИГ Дряново-Трявна, МИГ Павликени-Полски Тръмбеш, МИГ 
Тервел-Крушари, МИГ Добричка и МИГ Елена-Златарица 

Срещата започна с приветствие от Председателя на СНЦ „МИГ 
Тутракан – Сливо поле“ и Кмет на Община Тутракан, д-р Димитър 
Стефанов и Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ Тутракан - 
Сливо поле“, доц.д-р Валентина Маринова. Запознаване с напре-
дъка на подхода ЛИДЕР, предстоящето около новия програмен пе-
риод и кандидатстването представи г-н Спасов.

Срещата продължи с дискусия с г-н Спасов и д-р Велиев от-
носно дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на 
подхода ВОМР, представяне на 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“.

Официалните събития приключиха с дегустация на месни про-
дукти от територията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ и кла-
сически музикален спектакъл „Край Дунав“, част от първия ден 
на фестивала „Огнения Дунав“, организиран от Община Тутракан, 
партньор, на който беше и СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“.



На 31 юли, от 16:00 в Заседателната зала на общи-
на Тутракан се проведе работна среща между замест-
ник-министъра на Земеделието, храните и горите, г-н 
Георги Събев и земеделци от територията на СНЦ „МИГ 
Тутракан – Сливо поле“. 

На срещата бяха разисквани проблеми свързани с 
нуждите на месните земеделци, като най-голямо внима-
ние беше обърнато на нуждата от напояване на обработ-
ваемите площи и трудностите с доставяне на вода до тях. 
Министър Събев запозна присъстващите с предприетото 
в тази насока  пред Европейската комисия и изрази на-
деждите си за положително развитие по наболялата тема. 

В хода на срещата министър Събев отговори на въ-
проси свързани с политиките в земеделието, развитието 

на пазара за българските продукти и субсидиите към зе-
меделците от страна на държавата.

Посещението на г-н Събев на територията на СНЦ 
„МИГ Тутракан – Сливо поле“ продължи с посещение 
в мандрата на фирма „Калатея“ ООД в село Белица. Там 
той бе запознат от технолога по производството с проце-
сите по приготвяне на кисело мляко, кашкавал и различ-
ни видове сирена. Посещението му в мандрата завърши 
с дегустация на продукти, нейно производство. 

На територията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо 
поле“, господин Събев посети и цеха за обработка на 
дървесина на ЕТ „Кипарис – Иван Костанцалиев“, гр. 
Тутракан и се запозна с процесите, технологията и спе-
цификата на работата. 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, 
Г-Н ГЕОРГИ СЪБЕВ СЕ СРЕЩНА СЪС ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ 

ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“



На 31 юли за първа година се проведе празника на 
СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ - „Дунавска пали-
тра“. Той бе в рамките на традиционния за гр. Тутракан 
фестивал „Огненият Дунав“, на който Сдружението е 
партньор. 

Празника на СНЦ „МИГ  Тутракан - Сливо поле“ бе 
тематичен форум  и публично събитие за анимиране на 
територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР 
и МИГ с разработвана цялостна концепция за създаване 
на уникален за територията празник на МИГ. В рамките 
на празника се проведе конкурс за рисунка в четири въз-
растови групи - до 7 год. възраст, от 1 до 4 клас, от 5 до 
7 клас и от 8 до 12 клас на тема „Красотата на природата 

на територията на СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“. 
Официален гост на събитието беше господин Георги 

Събев, заместник-министър на земеделието, храните и 
горите. Той бе част от комисията за оценка на рисунките 
на участниците.

За доброто настроение на децата се грижеха ани-
матори, а СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“ осигури 
за всички участници подаръци и грамоти за участие. 
Най-добрите бяха наградени лично от господин Събев 
на сцената на  фестивала „Огненият Дунав“.

Първото издание на празника на СНЦ „МИГ Тутракан 
– Сливо поле“, „Дунавска палитра“, приключи с праз-
нична заря над река Дунав

ДУНАВСКА ПАЛИТРА



МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

МЯРКА 7.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В 

ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ“

МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОТВОРЕНИ ПРИЕМИ

Процедура №BG06RDNP001-19.484 (Първи прием)
Допустими кандидати:
1. земеделски стопани /регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. 

за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и 
минималният стандартен производствен обем на земеделското им 
стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро/ ;

2. признати групи или организации на производители;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
Допустими дейности:
Подпомагат се инвестиции, които водят до подобряване цялостната 

дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и 

подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
5. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните 

емисии и отпадъци, и/или
6. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
7. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и 

труд, и/или
8. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

Допустими кандидати:
• Общини Тутракан и Сливо поле за всички дейности, а в строителните 

граници на гр. Тутракан за дейности свързани със социална, културна, 
образователна инфраструктура и енергийна ефективност в общински 
сгради, само ако са свързани с оборудване, обзавеждане или подобряване 
на прилежащите пространства съгласно допустимата дейност; 

• ЮЛНЦ регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел, с изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един 
от учредителите и/или членовете е община, - за дейности, свързани със 
социалната и спортната инфраструктура, и културния живот; 

• Читалища - за дейности, свързани с културния живот; 
• МИГ Тутракан – Сливо поле.
Допустими дейности:
•  Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и 

съоръженията към тях; 
• Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение, като паркове, площади, градинки, 
улично озеленяване; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура 
извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, 
включително транспортни средства; 

• Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на 

Допустими кандидати:
• Общини Тутракан и Сливо поле;
• ЮЛНЦ;
• МИГ Тутракан – Сливо поле.

Допустими дейности:
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на: 
     - туристически информационни центрове; 
     - посетителските центрове за представяне и експониране на местното 

природно и културно наследство;
центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:
туристически атракции, които са свързани с местното природно, 

културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с 
познавателна или образователна цел;

туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели 

Процедура №BG06RDNP001-19.484 (Първи прием)

Процедура № BG06RDNP001-19.251 (Втори прием)

Процедура №BG06RDNP001-19.484 (Втори прием)

„Артикулът е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие 
№ РД 50-58/25.07.2018г. за прилагане на 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”, Заповед № РД 09-697/07.09.2017г. изм.със заповед № РД 09-810/18.10.2017г.изм. със заповед № РД 09-932/06.12.2017г. 
за одобрение на СНЦ “МИГ Тутракан-Сливо поле” на МЗХ, Заповед № РД 09-844/12.09.2018 г.за одобрение на общия размер на 

финансовата помощ по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР”.

OСНОВЕН ФОНД:
ПРСР 2014- 2020г.  Съфинансиращ фонд:
ОПИК 2014-2020г.  и ОПОС 2014 -2020г.

проследяемост, и/или
9. подобряване на възможностите за производство на биологични храни 

чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Период за прием и място за подаване на проектни предложения:
Първи прием: Начален срок: 19.07.2021 г. Вторият краен срок за подаване 

на проектните предложения е 18.10.2021 -  17.00 часа. 
Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след 

провеждане на Първи прием
Бюджет на приема: 
Размер на БФП по първи прием – 100 000 лева.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна 

за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева. 
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева.

Финансовата помощ е в размер 50% от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за микро, малки и средни предприятия.

Размер на финансовата помощ по мярката:
Минимален размер на финансовата помощ по проект – 2 500 лева
Максимален размер на финансовата помощ по проект - 50 000 лева.

спортна инфраструктура; 
• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

• Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение.

Период за прием и място за подаване на проектни предложения:
Втори прием: Начален срок: 22.03.2021 г. Краен срок за подаване на 

проектните предложения е 20.09.2021 г. до 17:30 часа.
Трети прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след 

провеждане на Втори прием.
Бюджет на приема: 
Размер на БФП по Втори прием  - 488 774,24 лева
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, 

предоставяна за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000 лева. 
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 390 000 лева.
Интензитет нa финансовата помощ:
• 100% когато проектът не генерира нетни приходи; 
• проектът генерира нетни приходи – финансирането се определя въз 

основа на анализ разходи-ползи, с изключение на проекти, за които 
размерът на допустимите разходи е в размер до 50000 евро, както и за 
проекти, свързани с обекти за културния живот.

Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 
390 000 лева

за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, 
велоалеи и туристически пътеки).

Период за прием и място за подаване на проектни предложения:
Втори прием: Начален срок: 28.06.2021г. Краен срок за подаване на 

проектните предложения е 13.09.2021 г. 17.00 часа.
Трети прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след 

провеждане на Втори прием.
Бюджет на приема:
Размер на БФП – 70 066,09 лева 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, 
предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 70 066,09 лева.
Интензитет на финансовата помощ - 100% 
Подкрепят се само проекти за неикономически дейности, които след 

извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

гр. Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2; e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА


