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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ 

 

1. Описание на МИГ:(не повече от 3 страница) 

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 

- списък на общините, обхванати от МИГ; 
Община Тутракан SLS 34 

Община Сливо поле RSE 33 

- списък на населените места, обхванати от МИГ; 

 ОБЩИНА ТУТРАКАН: 

с.Антимово ЕКАТТЕ 00494 

с.Белица ЕКАТТЕ 03527 

с.Бреница ЕКАТТЕ  06389 

с.Варненци ЕКАТТЕ 10149 

с.Дунавец ЕКАТТЕ 24044 

с.Нова Черна ЕКАТТЕ 51956 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57090 

с.Преславци ЕКАТТЕ 58253 

с.Старо село ЕКАТТЕ 69078 

с.Сяново ЕКАТТЕ 70682 

гр.Тутракан ЕКАТТЕ 73496 

с.Търновци ЕКАТТЕ 73729 

с.Царев дол ЕКАТТЕ 78118 

с.Цар Самуил  ЕКАТТЕ 78238 

с.Шуменци ЕКАТТЕ 83524 

 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ: 

с.Бабово ЕКАТТЕ 02083 

с.Борисово ЕКАТТЕ 05517 

с.Бръшлен ЕКАТТЕ 06673 

с.Голямо Враново ЕКАТТЕ 15829 

с.Кошарна ЕКАТТЕ 39178 

с.Малко Враново ЕКАТТЕ 46560 

с.Ряхово ЕКАТТЕ 63668 

гр.Сливо поле ЕКАТТЕ 67444 

с.Стамболово  ЕКАТТЕ 68713 

с.Черешово ЕКАТТЕ 80652 

с.Юделник ЕКАТТЕ 86026 
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- брой жители на териториите, обхванати от МИГ. 

ОБЩО: 24 097 жители 

 

ОБЩИНА ТУТРАКАН 14 566 

с.Антимово 35 

с.Белица 529 

с.Бреница 216 

с.Варненци 301 

с.Дунавец 11 

с.Нова Черна 1453 

с.Пожарево 113 

с.Преславци 447 

с.Старо село 742 

с.Сяново 58 

гр.Тутракан 7998 

с.Търновци 406 

с.Царев дол 43 

с.Цар Самуил  1225 

с.Шуменци 435 

 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 10 085 

с.Бабово 371 

с.Борисово 782 

с.Бръшлен 313 

с.Голямо Враново 1342 

с.Кошарна 560 

с.Малко Враново 952 

с.Ряхово 1371 

гр.Сливо поле 2895 

с.Стамболово 620 

с.Черешово 127 

с.Юделник 752 

 

1.2. Карта на територията: 

Община Тутракан и Община Сливо поле са разположени в Североизточната част на Дунавската 

равнина. Двете общини имат обща граница, като цялата територия граничи с Република Румъния по 

протежението на река Дунав, Община Главиница на изток, Общини Завет и Кубрат на юг, а на запад с 

Община Русе. Речната ивица за община Сливо поле е 25 км., а за община Тутракан – 31 км. Най-

близките до територията на  МИГ по-големите градове са: Русе (разположен на 20 км от Сливо поле, 

на 60 км от Тутракан), Силистра (на 60 км. от Тутракан и 100 км от Сливо поле), Разград – (на 60 км. от 

Тутракан и 45 км от Сливо поле). 
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: 

(не повече от 2 страници) 

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени 

обсъждания: 

Пи разработване на Стратегията на МИГ Тутракан – Сливо поле бяха спазени принципите на 

публичност и прозрачност, равнопоставеност и информираност на всички заинтересовани страни с цел 

въвличането им в изпълнението на проектните дейности и цялостния процес по изработването на 

СВОМР.  Процесът по изработване на документа се ръководеше от двамата координатори и двама 

външни експерти, като премина през няколко етапа. 

 

Подготвителният етап включваше: анализ на планови и стратегически документи на 

национално, регионално и общинско ниво; изготвяне анализ на заинтересованите лица и  изграждане  

бази данни за тях. На този етап се проведе информационна кампания, целяща запознаване населението 

от територията на двете общини с изпълнявания проект и заложените  дейности; запознаване с подхода 

ВОМР и представяне на реализирани проекти и добри практики по подхода Лидер в рамките на 

предходния програмен период. В тази връзка се проведоха информационни срещи  в идентифицирани 

опорни населени места от двете общини /за община Тутракан: Цар Самуил, Нова Черна и Белица;  за 

община Сливо поле: в селата Голямо Враново, Ряхово и Сливо поле/, в които взеха участие 107 жители. 

 В продължение на информационната кампания бяха организирани две информационни 

срещи/семинари в двата общински центъра, като бяха представени целите на подхода ВОМР; 

възможностите, които дават многофондовите стратегии за водено от общността местно развитие; бяха 

представени програми ПРСР, ОПОС, ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР 2014-2020. Акцент беше поставен 

върху насърчаване диалога с местната общност с оглед получаване на необходимата за подготовката 

на СМР информация. Участие в събитията взеха 55 души.  
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Информационните събития в подготвителния етап подпомогнаха екипа по проекта за 

идентифициране групите заинтересовани лица, формални и неформални местни лидери, както и 

привличане представители на различните групи, с интерес от развитие на територията в процеса по 

подготавка на СМР. 

Проведено беше еднодневно обучение на екипа на МИГ: членове на управителния съвет  и ОС 

на сдружението и координаторите, общо 11 участника. На участниците беше представена Наредба 22 

на МЗХ за прилагане подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“. 

 

На следващия етап, свързан с подготовката стратегията първоначално се проведоха две 

консултативни работни срещи с участието на 43, представители на различни заитересовани групи, по 

време на които беше изработен работен вариант на стратегията – приоритети и мерки, въз основа на 

обобщени резултати от анкетно проучване на намеренията на земеделските производители и 

представителите на бизнеса за периода до 2020г. Последваха три информационни срещи с 76 

участници, по време на които проекта но стратегия беше допълнен, като на база резултати от анкетното 

проучване за визията за развитие на територията на двете общини и SWOT анализ бяха  формулирани 

целите и приоритетите, а мерките предвидени за тяхното изпълнение бяха прецизирани /финансови 

параметри, интензитет на помощта, бюджет, критерии за избор на проекти по съответните мерки/.  

На етапа на  подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие, в двата 

общински центъра бяха проведени две обучение за идентифицирани местни лидери /общо 43 обучени/, 

като дневния ред на събитията включваше: общ преглед на подхода ВОМР; представяне на подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“; прилагане на подхода Лидер в България. Проведено беше и 

второ обучение на МИГ с участието на 13 члена на сдружението. 

Етапът завърши с  две обществени обсъждания с 51 участника на стратегията за ВОМР. 

Процесът приключи с две конференции с участието на членове на МИГ,  широка общественост, 

жени, младежи, потенциални бенефициенти по СВОМР /111 участника/, проведени в общинските 

центрове Тутракан и Сливо поле, по време на които беше представено изпълнението на проекта по 

подготвителна мярка 19.1 и разработената СВОМР – цели, приоритети, мерки, бюджет. 

След отваряне процедура за прием на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 от ПРСР, МИГ 

проведе обществено обсъждане за представяне на промени в стратегията, направени въз основа на 

насоките за кандидатстване. В събитието взеха участие 39 лица, представители на всички  

заинтересовани групи. 

Обобщена информация за проведените събития, в процеса по подготовка на стратегията е дадена 

в таблицата по-долу /Таблица 1/ 

Вид на събитието 

 

Брой събития Брой 

участници 

Информационна кампания с провеждане срещи по населени 

места;  

6 107 

Информационни срещи/семинари 2 55 

Конференции 2 111 

Обучение на МИГ 2 24 

Обучение на местни лидери  2 43 

Срещи за консултиране с местната общност на подготовката на  

СВОМР 

5 119 

Обществени обсъждания на СВОМР 3 90 

Общо 22 549 
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2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: 

В разработването на стратегията бяха включени представители на всички групи заинтересовани 

страни (описани в т.3.2) при спазване принципите на информираност, прозрачност и насърчаване на 

участието. Всички събития бяха публично оповестявани и отворени за участие на всички желаещи. 

Обобщена информация за включените заинтересовани страни в процеса по изработване на стратегията 

и в проведените обучения е дадената по-долу /Таблица 2/. 

 

                                   Събитие 

 

 

Сектор/ група 

Срещи за консултиране и 

обществено обсъждане на 

СВОМР 

/брой участници/ 

Обучения екип и 

МИГ 

/брой участници/ 

Обучения 

местни лидери 

/бр.участници/ 

Публичен 65 4 13 

Местна власт 56 4 12 

Институции/структури на 

местно ниво 

9 - 1 

Стопански 71 14 14 

Земеделски производители и 

преработватели на 

земеделска продукция 

57 8 11 

Микро, МСП 14 6 3 

Нестопански 73 6 16 

Читалища 27 4 8 

НПО и местни поделения на 

вероизповеданията 

32 2 8 

Граждани  14 - - 

Представителност на 

групите ЗЛ в съответните 

събития /%/ 

100% 71% 86% 

 

Видно е, че над 70% от групите заинтересовани лица са участвали в проведените 

консултации и обществени обсъждания на разработваната стратегия, както и в проведените 

обучения.  

Жителите от територията на МИГ, писмено изразили подкрепата си за разработената 

стратегия, съставляват 3,5% от населението /приложение 13/. 

 

3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 

(не повече от 10 страници) 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 

 В изпълнение на проектните дейности беше проведено проучване на територията и разработен 

Социално-икономически анализ на територията на МИГ Тутракан – Сливо поле, които имаха за цел да 

оценят потенциала за развитие и нуждите на територията и да послужат за база за планиране на 

релевантни на територията мерки в СВОМР. 

Нуждите и потенциалът за развитие са определени от основните характеристики на района: 



9 

 

Географски: Община Тутракан и Община Сливо поле са разположени в Североизточната част на 

Дунавската равнина. Двете общини имат обща граница, като цялата територия граничи с Република 

Румъния по протежението на река Дунав, Община Главиница на изток, Общини Завет и Кубрат на юг, 

а на запад с Община Русе. Територията  е с площ  717 кв. км., има  26 населени места, с общо население 

24 097 жители, гъстота на населението 33,6 души/м2. Релефът е равнинно-хълмист. Климатът е 

умерено-континентален, характеризираща се със студена зима /абсолютна минимална температура –27 

градуса С/ и сухо, топло лято /абсолютна максимална температура +42,2 градуса С/. Средната годишна 

сума на валежите е от 540 -562 мм, в района духат  североизточни и югозападни ветрове  с почти еднаква 

повторяемост, а в следствие близостта с река Дунав средногодишно 48 дни са с мъгла. Води: Най-важен 

хидроресурс за територията са водите на река Дунав. От значение са подпочвените и изворни води. На 

територията на община Тутракан се намира язовир Антимово. През територията на община Сливо поле 

минават подпочвени реки, което е предпоставка за  направените  дълбоки сондажни кладенци  тип 

„Раней”  за питейна вода, снабдяващи град Русе, част от гр.Разград,   гр. Търговище  и гр.Шумен. 

Почви: На територията на общината се среща голямо разнообразие от почви: алувиални, алувиално – 

ливадни, ливадно – блатни, торфено-блатни, черноземни. Тези почви са подходящи за отглеждане на 

зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. Суховеите и недостатъчните валежи през лятото 

причиняват ерозия на почвата. Широката отвореност на територията към север е причина 

североизточните ветрове да отвяват снежната покривка и да нанасят поражения на посевите. Природни 

богатства: На територията на двете общини няма залежи на рудни изкопаеми със стопанско значение. 

Стопанско значение имат единствено находищата на инертните материали от р. Дунав. 

Баланс на територията: Земеделските територии заемат 75% от цялата територия. Този дял е 

значително по-висок в сравнение с дела на земеделските земи в страната като цяло (57,4%). Над 89,8% 

от земеделските територии в областта са обработваеми земи. Горските територии заемат 13,9 % от 

територията на двете общини при 33,5% средно за страната. Урбанизираните територии съставляват  

3,9%, а водните площи – 6,2%.  

Демографската характеристика на територията се определя от запазващи тренда си процеси по 

намалена раждаемост, интензивна емиграция, увеличена смъртност, засилена урбанизация. 

Относителният дял на населението в трудоспособна възраст е 56,6%, в подтрудоспособно – 13,4%. 

Делът на възрастните жители е  30% при 24% средно за страната, като тенденцията е застаряване 

на населението поради ограниченото самовъзпроизводство. 55% от населението от територията живее 

в селата при средно за страната 27%. Данните за етническата структура са от преброяването през 2011 

г., но може да се каже, че тя запазва традиционно смесения си характер, като дяловете на етносите 

различни от българския са: 31% турски етнос, 7,4% - ромски, при 98% самоопределили се. 

Образователна структура: По данни от последното преброяване,  преобладаващата населението на 

територията на МИГ /59%/ е с основно и по-ниско образование, при средно 36,8% за цялата страна. 

Особено големи различия се наблюдават по критерия за висшистите, като техния относителен дял от 

населението на територията е 7,3% при 19,6% средно за страната. Местните фирми изпитват все по-

сериозен недостиг на мотивирана и квалифицирана работна ръка, тъй като младите хора след 

завършване на образование не се завръщат, а други напускат поради неудовлетвореност от 

качеството на живот и ниски доходи. 

Заетост и безработица: Равнището на безработица за територията на двете общини за периода 2015 -

2016 се движи от 15% за община Сливо поле, съответно 13% за Тутракан до 11,4% за Сливо поле, 9,9% 
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за Тутракан. За сравнение за четвъртото тримесечие на 2016 равнището на безработица за страната е 

6,7%, а за Северен централен район – 8,4%. По данни от ДБТ Тутракан и ДБТ Русе разрезът на 

регистрираните безработни лица по признаците възраст, образование, квалификация и 

продължителност на регистрация показва следното: най-висок относителен дял от общо 

регистрираните безработни съставляват лицата на възраст над 55 години /36%; най-висок 

относителен дял имат регистрираните безработни със средно образование; лицата без специалност 

и квалификация имат относителен дял 55,3%; продължително безработните лица с регистрация над 

1 година са 31,2% от общо регистрираните. По данни на НСИ наетите лица по трудово или служебно 

правоотношение в община Тутракан са 2011 /25% от населението на възраст от 15 до 64 години/, като 

от тях 31,3% са заети в селско, горско, рибно стопанство, 21.7% в търговия и ремонт на автомобили, 

18,4% в преработващата промишленост. В  зависимост от големината на предприятието относителния 

дял на заетите в микро фирмите е 40%, а в малките предприятия 38,6%, средните – 21,4%. Картината за 

територията на община Сливо поле е различна, като от общо заети 1362 /23,5% от трудоспособното 

население/, преработвателната промишленост осигурява 42,7% от работните места, селското 

стопанство – 33,5%, търговията – 16,7%. Заетите в средните предприятия имат относителен дял 36,5%, 

следвани от заетите в малките предприятия – 34,9%. На територията на МИГ функционират малко 

на брой неземеделски малки и средни предприятия, но те осигуряват значителна част от заетостта 

във формалния сектор, поради което тяхното устойчивото развитие е от съществено значение за 

местното социално икономическо развитие.  

Икономически: Структурата на икономическите субекти в община Тутракан по големина на 

предприятието е следната: микропредприятия -387; малки – 37; средни – 4; големи предприятия с 

персонал на 250 души липсват. Тренда е за увеличаване броя на микропредприятията и запазване броя 

на малките и средни фирми. Разпределението на фирмите по сектори от икономически дейности в 

община Тутракан показва относително сходни стойности за периода 2008 г. – 2012 г. Най-голям дял в 

броя фирми заема сектор Търговия (услуги) с дял от 36,5% за, следван от сектор Селско стопанство -  

22,8% , а броят на предприятията в сектор Преработваща промишленост заемат 8,3% от общия брой 

предприятия в общината. Разпределението на нетните приходи от продажби (НПП) по сектори от 

икономически дейности за периода 2008 –2012 г. показва, че най-голям дял от НПП реализира сектор 

Селско стопанство, следван от сектори Търговия, Преработваща промишленост, Транспорт, складиране 

и пощи. Следва да се има предвид, че високите стойности на макроикономическите показатели в сектор 

Селско стопанство се дължи в голяма степен и на силното покачване на изкупните цени на зърнените 

култури през 2010 и 2011 г., които остават все още високи и през 2012 г. Това прави секторът силно 

уязвим от изкупните цени на продукцията на международните пазари, което във висока степен 

застрашава устойчивостта на сектора, съответно на общинската икономика, доколкото той е основен в 

нейния микс. Това предпоставя необходимостта от подкрепа за другите два основни сектора –

Преработваща промишленост /предприятията от тази промишленост произвеждат основно изделия 

от дърво, специализирано оборудване, изделия за бита, пластмасови изделия, шивашко производство 

и Транспорт, складиране и пощи.  

Регистрираните фирми на територията на община Сливо поле са 232, с преобладаващ дял на микро и 

малки предприятия, със запазваща се тенденция на ежегодно увеличаване. Фирмите, класифицирани 

като средни са 5, като липсват големи предприятия. Най-голям дял в произведената продукция в 

общината имат предприятията от отрасъл Преработваща промишленост – 61,7%, следвани от Селско, 

горско, рибно стопанство – 35,5%, и тези от сектор Търговия, ремонт на автомобили – 2%. Основните 
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преработващи предприятия на територията на Община Сливо поле са: на „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД; 

„БЕЛТАРТ” ЕООД; УДЕКС ЕООД с предмет на дейност добиване на дървесина, дървопреработка, 

производство на биогорива; Свинекомплексите в с. Голямо Враново, Бръшлен и Юделник, СУНИВЕРС 

ООД с предмет на дейност производство и продажба на изделия от сладкарската и хранително-

вкусовата промишленост, ФИШЕРИ 2009 ООД с предмет на дейност рибовъдство, търговия с риба и 

рибни продукти, Солей ООД преработка и пакетиране на ядки, ЗП Сезгин Дауд – с предмет на дейност 

цех за белене на семки. 

Данните показват, че сектор Селско, горско и рибно стопанство е важен сектор в икономическата 

структура на община Тутракан. Благоприятното съчетание на плодородни почвени видове, климатични 

условия и релефни морфоструктури са предпоставка за развитие на областта като интензивен 

земеделски район, а дългогодишните традиции в растениевъдството и животновъдството обуславят 

селското стопанство като приоритетен отрасъл. По данни на Общинска служба ”Земеделие” – Тутракан 

към декември 2016г обработваемата земя е 264 713 декара. Регистрираните земеделски производители 

по реда на Наредба 3 са 672, в т.ч. стопаните отглеждащи животни са 172, като от тях 48% са пчелари. 

Относителния дял на стопанствата обработващи до 10 дка е 44%. Наблюдава се концентрация на 

земеделското производство в малък брой земеделски стопанства /69% от земята се обработва от 64 

стопанства/. 63% от засетите площи са с пшеница, маслодаен слънчоглед и царевица за зърно, но този 

вид производство осигурява малка заетост, силно е зависимо от изкупните цени на зърнените култури 

и е конкурентно за големите стопанства.  Зеленчукопроизводството /домати, краставици, пипер, 

патладжан открито производство/ е слабо представено /0,1%/, с изключение производство на тикви 

/1,5% от обработваемата земя/.Трайните насаждения са на площ 13151 дка /5% от засетите площи/, като 

от тях 44% са кайсии. В процеса на консултиране на СВОМР част от земеделците заявиха намерение 

за разнообразяване на дейността си чрез създаване на оранжерийно производство, поливни 

зеленчукови площи, овощни насаждения с подходящи за преработка сортове и стари сортове. 

Животновъдството е свързано с отглеждане на едър и дребен рогат добитък и пчелни семейства. 

По данни на Общинска служба „Земеделие“ Сливо поле обработваемата земя към декември 2016г. е 

183 492 дка. 50% от обработваемите площи на територията на община Сливо поле ежегодно са засети 

със зърнено-житни култури и около 40% - с технически култури, като тази тенденция се запазва през 

годините. Увеличаване на площите, заети от технически култури е резултат от потреблението им като 

суровина от „АСТРА БИОПЛАНТ“ за производство на биогориво. Площите засети със зеленчуци са 

едва 0,1% от обработваемата земя. Трайните насаждения и овощни градини заемат 7384 дка площ. От 

2013 г. в с. Ряхово функционира първото стопанство за култивирано отглеждане на лечебни и 

етеричномаслени култури – мента 30 дка и маточина 2 дка.  Изгражда се пункт за събиране и 

изсушаване на билки, изграждане на сушилня тип „оранжерия”. Като недостатък в икономическото 

развитие може да се определи факта, че не е развита преработвателната промишленост и 

отглежданите култури се продават без допълнителна обработка. За да се получи добавена стойност, 

която би рефлектирала положително върху печалбата на производителите, е целесъобразно 

създаването на предприятия за преработка на произведената продукция. Животновъдството в 

региона се развива в две посоки: от една страна в условията на малки полу-пазарни стопанства и от 

друга – в условията на промишлено отглеждане. В Община Сливо поле се намират три големи 

животновъдни предприятия, в които се отглеждат около 70000 прасета. В частните животновъдни 

ферми се отглеждат главно едър рогат добитък, дребен рогат добитък, пилета и пчелни семейства. 
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Пчеларството е добре развито /5758 пчелни семейства/ но носи ниска добавена стойност, тъй като се 

продава като суровина и изкупните цени са много ниски. 

Туризмът на територията на Община Сливо поле е слабо развит. Ограничен брой места за нощувки 

има единствено в с.Борисово – „Жълтата къща”.  Развит е единствено риболовният туризъм по 

поречието на р. Дунав и екологичният туризъм в защитените местности „Калимок – Бръшлен” и 

„Комплекс Алеко-Телика”.  Престоят на туристите е еднодневен, без нощувки. Община Тутракан 

няма традиции в развитието на масовия туризъм. Съществуващите природни дадености, географско 

положение и близост до туристически обекти от национално и международно значение, създават 

предпоставки за развитие на алтернативния туризъм като сектор, подпомагащ местната 

икономика. Географското положение и наличието на възможности за лесно преминаване на 

границата с Румъния създават предпоставки за развитие на международен и селски туризъм, свързан 

с представяне на местните етнографски обичаи, както и тематични туристически маршрути. 

Социално-културни: 

Образованиe: Образователната инфраструктура в двете общини е оптимизирана  съобразно наличния 

брой ученици и тренда на демографските характеристики. Локацията на учебните заведения също е 

съобразена с тези характеристики.  

Здравеопазване: Здравното обслужване на населението в община Тутракан се осъществява от "МБАЛ 

- Тутракан" ЕООД , като дружеството е със статут на районна болница. В гр. Тутракан работи и 

Медицински център „Св. Иван Рилски“, срециализиран в дейности в областта на асистираната 

репродукция, а спешната помощ се осъществява от филиал на Центъра за спешна помощ Силистра. 

Системата на здравното обслужване на Община Сливо поле включва: амбулатории за първична 

извънболнична медицинска помощ и за специализирана извънболнична медицинска помощ. Проблем е 

липсата на аптеки и медицинско обслужване в отдалечените села. 

Социално подпомагане: Община Тутракан има социална мрежа представена от следните структури: 

Социално-педагогически интернат с. Варненци; Дом за стари хора гр.Тутракан; Клуб на пенсионера, 

Клуб на инвалида; услуга „Личен асистент“, предоставена на 37 деца и лица с увреждания; Детска 

млечна кухня. В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги са предвидени за изграждане: 

“Център за настаняване от семеен тип“, чрез който се цели извеждането на децата в риск от 

специализираните институции и осигуряването на жизнена среда за пълноценното им развитие; 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“- подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане 

и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различен вид и степен на увреждане, 

както и подкрепа на деца и младежи от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за 

интеграция и превенция на социалното изключване. Основен компонент в социалната политика на 

Община Сливо поле са дейностите по социално подпомагане на хора в неравностойно положение, както 

и дейностите по социално включване и интеграция. В Сливо поле функционира Център за социална 

рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания, който обслужва 35 души  с физически 

увреждания. Разкрит е Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 места. Услугата Домашен 

социален патронаж се предоставя на 268 ползватели от  всички населени места. Предоставят се услуги 

„Личен асистент“ на хора с увреждания, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за лица с 

физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Проблем, чийто разрешаване стои пред 

двете общински администрации е подпомагането на възрастни самотно живеещи хора в недобро 
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здравословно състояние, като трудностите са особено големи през зимни месеци, с оглед тежката 

пътна обстановка и отдалечеността на населените места. 

Култура: Геостратегическото местоположение на община Тутракан предопределя наличието на 

културни пластове и следи от човешко присъствие още от античността. На територията й има 

множество археологически и архитектурни паметници.Читалищата в община Тутракан са се запазили 

като основни културни средища. Те са 9 на брой, като във всяко функционира библиотека, развиват се 

формации и групи, които пазят традициите и обичаите на района, танцовото и певческо изкуство. 

Богатия културен календар на общината включва  отбелязването на много важни дати, събития и местни 

обичаи, организирането и провеждането на празници, фестивали и конкурси на областно, национално 

и международно ниво. Като най-добре представени обекти на културата в община Сливо поле са 

читалищата. Читалища функционират във всички населени места в общината. Основните дейности, 

застъпени в тези културни обекти са библиотечната, кръжочната и самодейната. Към част от 

читалищата са  оформена и се поддържат етнографски сбирки на носии и предмети от бита на хората 

от различните етноси. Културния календар на читалищата включва отбелязване на важни празници, 

обичаи, организиране на концерти, тържества, събори. Дейностите в културната сфера имат голямо 

значение за повишаване качеството на живот и сплотяване на общността, в допълнение имат 

потенциал за привличане посетители на територията, поради което трябва да намерят отражение 

в СВОМР. 

Спорт: На територията на община Тутракан активно развиват дейност 9 спортни клуба: по борба, водни 

спортове, шах, водомоторен спорт, клуб на гълъбовъдите и четири футболни. Общинския спортен 

календар включва провеждане на множество общински, областни, зонални първенства и състезания. 

Провеждат се голям брой и качествени спортни инициативи с масов характер с участието на деца и 

ученици от детските и учебните заведения, на младите хора от фирми и организации, както и на  

спортисти-ветерани от различните спортове, практикувани в Община Тутракан. Спортната дейност в 

община Сливо поле намира израз в две посоки – спортния живот на младите хора в ученическа възраст 

до 18 години и спортуването и изявите на младите хора след завършване на средно образование.  

Общинската спортана база включва: спортна зала,, отдадена за безвъзмездно ползване на спортния клуб 

по борба, самбо и джудо „Дунав” гр.Сливо поле; футболни стадиони в Сливо поле, селата Ряхово и 

Голямо Враново. Предстоящо е  построяването на спортна зала към СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

гр.Сливо поле (най-голямото средищно училище в общината с 397). Наличието на такова спортно 

съоръжение ще позволи  провеждане на спортни състезания с участието на спортни отбори от както от 

региона и  цялата страна, така и с гостуващи отбори от чужбина.   Като проблем може да се отбележи 

липсата на спортни съоръжения на открито. 

Техническа инфраструктура: По отношение на ВиК инфраструктурата проблем е липсата на 

канализационна мрежа, такава има изградена само за гр.Тутракан и липсата на пречиствателни станции 

в община Сливо поле. Приоритет остава и подобряване на общинската пътна инфраструктура. 

Финансирането на проекти в тези области обаче би следвало да се търси от други източници, а не от 

СВОМР, поради нормативно ограничения  размер на инвестициите.  

Природни дадености и забележителности: На територията на двете общини се намират  следните 

защитени  местности –“Калимок-Бръшлен”, „Комплекс Алеко-Телика”, остров „Пожарево“, „Сая 

Кулак“, находище на пролетно ботурче Бреница. На територията попадат следните зони по Натура 

2000: BG0000377  Калимок-Бръшлен; BG0002030 Комплекс Калимок; BG0002062 Лудогорие; 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000377&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002030&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
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BG0000168 Лудогорие; BG0000529 Мартен-Ряхово; BG0000180 Боблата; BG0000171 Лудогорие-

Боблата; BG0000237 остров Пожарево; BG0000530 Пожарево-Гарван; BG0002031 Стената. На 

територията на община Тутракан се намира едно вековно дърво, обявено за защитено, съгласно 

Регистър на вековните дървета в България - Летен дъб (1320) обикновен (летен) дъб (Quercus robur) в 

с. Белица.   

Натрупан е капацитет от реализиране на проект за изготвяне план за управление на ЗМ Калимок – 

Бръшлен и от проведените консултации е идентифициран интерес за реализиране на консервационни 

мерки, финансирани от Ос 3 Биоразнообразие на ОПОС. По тази причена в СВОМР е включена мярка, 

финансирана от ОПОС. 

Разгледаните характеристики определят потенциала за развитие на територията на МИГ в следните 

насоки: 

• Територията има потенциал за развитие на земеделие: плодородна, обработваема земеделска земя 

/44820,5 ха обработваеми земеделски площи/, благоприятни климатични условия, добре развит и с 

традиции земеделски сектор / 1077 регистрирани земеделски стопани/. 

• Развитие на преработващи земеделска продукция предприятия /плодове, зеленчуци, пчелни 

продукти/, тъй като на територията се произвеждат достатъчно суровини, които се изкупуват на 

ниски цени и не носят голяма добавена стойност. 

• Потенциал за развитие на  туризъм, обусловен от подходящо географско положение, наличие на 

богато културно наследство,  уникална природа – влажни зони и богато биоразнообразие. 

Стратегията предлага относително малка по размер подкрепа, сравнена с програмите на национално 

ниво, затова тя по-скоро трябва да се съсредоточи в подкрепа, подпомагане на устойчивост и растеж на 

земеделския микро и малък бизнес и неземеделския микро, малък и среден бизнес. Характеристиките 

на територията очертават следните нужди, чието разрешаване може да бъде подкрепено от СВОМР: 

• Растениевъдството се доминира от производство на зърнени и технически култури. Отглежданите 

площи с зеленчуци, плодове, етерично маслени култури, овошки са малко /0,1% от обработваемата 

земя е засята със зеленчуци, 4,6% трайни насаждения, 0,5% с етерично маслени култури/. 

Стратегията за ВОМР би могла да подкрепи трудоемките земеделски производства 

/зеленчукопроизводство, овощарство, производство етерично-маслени култури/, приоритетно да 

подкрепи малките земеделски стопанства и да съдейства за диверсификация на земеделското 

производство, за закупуване на нова техника, за въвеждане на нови технологии. 

• Идентифицирана е нужда от подкрепа на малките животновъдни ферми, отглеждащи едър и дребен 

рогат добитък  и пчели което може да се осъществи и по стратегията за ВОМР. На лице е значителен 

брой потенциални бенефициенти, а инвестициите  се включват в лимитите на проектите по 

стратегията. 

• Нужда от инвестиции, насочени в  преработка на земеделска продукция /плодове, зеленчуци, пчелни 

продукти/ с цел добавяне на стойност към земеделското производство. 

• Микробизнесът не е достатъчно диверсифициран, концентриран предимно в сферата търговията и 

с оглед постигане на дългосрочна икономическа жизнеспособност е необходимо разширяване на 

разнообразието на произвежданите и предлагани неземеделски продукти и услуги. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000529&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000180&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000171&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000237&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000530&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002031&siteType=BirdsDirective
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• Нужда от допълващи се действия от страна на бизнеса, неправителствения сектор, местната 

администрация за развитие на туризъм на територията 

• МСП с неземеделска дейност не са много на брой но осигуряват значителна заетост, затова се 

нуждаят от подкрепа за повишаване на тяхната устойчивост. 

• В сферата на социалните услуги се наблюдават дефицит на социален патронаж, грижа за възрастни 

и самотно живеещи възрастни хора в населени места отдалечени от общинските центрове. СВОМР 

разглежда възможността подобряване на актуалната ситуации /оборудване на кухни за соц. 

Патронаж, изграждане ЦНСТ/ 

• Възрастовата структура на населението е неблагоприятна /увеличава се броя на населението в 

надтрудоспособна възраст, намалява дела на трудоспособното население, увеличава се броя на 

изселените, отрицателния естествен прираст бележи траен тренд. В тази връзка подкрепата за 

младите хора, посредством възможности за трудова реализация в това число развитие на собствен 

бизнес и подобряване услугите за населението /културни, здравни, свързани със свободното време 

и отдих/ биха създали условия за тяхното оставане и естествено възпроизводство. От друга страна, 

специално внимание трябва да се обърне и на възрастните, особено самотно живеещи хора, в две 

посоки: улесняване достъпа до здравни услуги / в т.ч. мобилни лекарски, зъболекарски кабинети, 

аптеки/ и създаване възможности за социални контакти и достъп до културни услуги /пенсионерски 

клубове, организиране на празници и събития в местните читалища/. 

• Нужно е подобряване облика на населените места и изграждане инфраструктура за култура, спорт 

и отдих. Такива инвестиции ще подобрят качеството на живот и ще допринесат за развитие на 

туризма. 

• Идентифицирана е необходимост 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. Особено внимание може да се обърне на събития представящи културно-

историческото и природно наследство и с потенциал за привличане на туристи. 

• Дейности свързани със защита на природата и биоразнообразието, следва да намерят отражение в 

СВОМР, като възможност за подкрепа за развитие на алтернативни форми на туризъм. 

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 

Групите заинтересовани лица включени в процеса по разработване на стратегията за ВОМР на 

МИГ Тутракан – Сливо поле бяха дефинирани в анализ на заинтересованите страни при спазване 

определението за ЗС по смисъла на Наредба 22 на МЗХ. Анализа включваше следните задачи: 

идентифициране интересите на заинтересованите лица /като преки бенефициенти по мерки от 

стратегията или като ползватели на резултатите от изпълнение на стратегията: подобрена жизнена 

среда, подобрени услуги, разкрити работни места и др/; отчитане значението на тези интереси и 

влиянието им върху проекта;  стъпки за включването на тези страни в процеса по разработване на 

СВОМР. 

В резултат бяха определени следните групи заинтересовани лица, като е посочена и тяхната 

принадлежност към съответните сектори, формиращи публично-частното партньорство: 

I.Публичен сектор: 

1. Представители на местната власт (Кметовете на двете общини, Кметски наместници, 

общинска администрация и общински съветници). Бяха определени очакванията на групата от 

реализацията на проекта, като свързани със социално и икономическо развитие на територията; 
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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. 

2. 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 идентифициран 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: 

3. Земеделски производители и преработватели на земеделска продукция. Идентифицираната 

група е в качеството  на потенциални бенефициенти по СМР  

4. Микро, малки и средни предприятия от територията с дейност извън земеделието,  в 

качеството им на потенциални бенефициенти по мерки от СВОМР.  

III. Нестопански сектор: 

5. Читалища. Като най-добре представени обекти в сферата на културата на местно ниво и в 

качеството им на потенциален бенефициент към СМР 

6.  НПО – тата от територията имат важна роля посредством техните инициативи за допълнително 

въздействие върху развитието на местната общност 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. 

7. Граждани: журналисти, педагози, общественици, включително представители на уязвими 

групи /безработни и възрастни хора/ и др. Гражданите от територията на двете общини ще бъде 

потребител на резултатите от изпълнение на проекти по СМР, а именно на подобрената 

инфраструктура и жизнена среда, услуги, същевременно ще се възползват и от допълнително 

създадените работни места. 

 

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 

 СИЛНИ СТРАНИ 

• Много благоприятно географско положение, граничен район на България с Румъния, 

разположен на брега на р. Дунав.  

• Наличие на богато биоразнообразие и липса на сериозни екологични проблеми;  

• Плодородна обработваема земеделска земя, благоприятни климатични условия и  богати водни 

ресурси; 

• Съхранена природна среда; 

• Липса на сериозни промишлени източници на замърсяване на околната среда. 

• Висока предприемаческа активност;  

• Тенденция за възстановяване на местната икономика от икономическата и финансова криза в 

периода 2008 – 2009 г.;  
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• Водеща роля и традиции в областта на свиневъдството, зърнопроизводството, овощарството и 

зеленчукопроизводството – модернизирани и автомотизирани свинекомплекси и говедовъдни 

ферми;  

• Обновен машинен парк на земеделските производители;  

• Рибарството е традиционен поминък, съхранени професионални традиции; 

• Всички населени места са водоснабдени, няма режим на водоснабдяване; 

• Добре развита енергийна инфраструктура; 

• Наличие на културно наследство с туристически потенциал; 

• Изградена техническа, транспортна и социална инфраструктура и относително добре развита 

селищна система; 

• Наличие на значителен брой бенефициенти: земеделски производители, за да гарантират 

успешното изпълнение на СВОМР; 

• Наличие на капацитет в публичния сектор за изпълнение на проекти с европейско финансиране; 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

• Негативни демографски тенденции; Застаряване на населението и обезлюдяване; 

• Възрастно население нуждаещо се от здравни и социални ,слуги; 

• Намаляване на заетостта, вкл. в период на възстановяване на местната икономика от 

икономическата и финансова криза;   

• Намаляващ брой работни места на територията на общината;  

• Безработица на равнища над средната за страната; 

• Неблагоприятна образователна характеристика – преобладаваща част от населението е с 

основно и по-ниско образование, без квалификация и специалност. 

• Недостиг на квалифицирана и мотивирана работна ръка 

• Ниско равнище на доходите в общината спрямо средното за страната;  

• Пътна, съобщителна и ВиК инфраструктура, нуждаеща се от рехабилитация и развитие;  

• Ограничени финансови ресурси;  

• Неоползотворен потенциал на природно - историческо наследство; 

• Слабо развит туризъм и липса на места за настаняване;  

• Растениевъдството се доминира от производство на зърнени и технически култури. 

Отглежданите площи с зеленчуци, плодове, етерично маслени култури, овошки са малко /0,1% 

от обработваемата земя е засята със зеленчуци, 4,6% трайни насаждения/. 

• Множество малки ЗП, които не добавят стойност към стопанството си;  

• Липса на тържища за земеделска продукция; 

• Липса на преработвателни предприятия на зеленчуци и плодове; 

• Нежелание / липса на нагласи за сдружаване на производители; 

• Силна зависимост на приходите в селското стопанство от  изкупна цена;  

• Неотчитане на климатичните промени 

• Недостатъчно развит рибарски поминък; 

• Западане на сектор рибарство; 

• Ниска степен на изграденост на канализация и липса на действаща ПСОВ за територията на 

Сливо поле. 
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• Амортизирана вътрешна водопроводна мрежа и големи загуби на вода; 

• Неблагоприятна инвестиционна среда, ниска конкурентоспособност и ръст на безработицата 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

• База за развитие на съпътстващи производства в аграрния сектор, условия за възобновяване и 

развитие на традиционни производства и дейности;  

• Наличие на свободни терени и сграден фонд за развитието на бизнеса;  

• Наличие на база за съхранение на зърно – 25 000 тона;  

• Силна суровинна база за хранително-вкусовата промишленост;  

• Потенциал за развитие на интегриран туризъм – речен, еко-, културно-исторически, селски, 

спортен, лов и риболов; 

• Развитие на трансгранично сътрудничество с Румъния; 

• Привличане на инвестиции от български и чуждестранни инвеститори, включително от 

фондовете на ЕС; 

• Възможности за усвояване на средства от европейски фондове за подобряване качествата на 

публичните услуги; човешките ресурси, инфраструктурата, туризма и селското стопанство, 

благоустрояване, повишаване на предприемачеството и иновациите; 

• Значителна част от икономическите субекти/дейности попадат в обхвата на ПРСР и СВОМР; 

• Европейска политика за развитие на аквакултурите създава възможности за алтернативна 

заетост на рибарите; 

• Ефективно използване на наличния потенциал за разнообразяването на икономическите 

дейности; 

• Развитието на пазара на труда чрез активни политики; 

• Продължаване на процеса за трансформация на модела за деинституциализация на социалните 

услуги; 

• Засилен интерес към алтернативния туризъм, вкл. риболова като атракция и екотуризма; 

• Потенциал за отглеждане на трайни насаждения, лозарство и зеленчукопроизводство. 

• Развитие на съпътстваща селското стопанство преработвателна промишленост. 

• Максимално оползотворяване на страничните и отпадъчни продукти от селскостопанска 

дейност и излишната водолюбива растителност от влажните зони. 

• Възможности за разнообразни промишлени дейности и логистика в близост до транспортните 

артерии.  

• Подобряване състоянието на общинската пътна и улична мрежа; 

ЗАПЛАХИ 

• Задълбочаване на демографската криза, продължаващо намаляване и застаряване на 

населението,.  

• Продължаващо запазване на ниска заетост, водещо до траен спад в общия доход на 

домакинските бюджети;  

• Ограничени възможности и увеличаваща се зависимост на общинския бюджет от централната 

власт поради липса на собствени приходи; 

• Задълбочаване на икономическия упадък; 

• Риск от замърсяване на околната среда, водните ресурси и защитени зони; 
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• Липса на финансови средства за технологичното обновление в производствените процеси;  

• Климатични промени; 

• Навлизане на външни стоки, които увеличават конкурентния натиск и изискват висока 

конкурентноспособност на местната икономика; 

 

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: 

 При определяне на уязвимите групи е взета под внимание дефиницията: „Уязвими са онези лица 

и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и 

ползването на социални права. Причините за това са различини и разнообразни като: живот в крайна 

бедност или ниски доходи и материални лишения; влошени финансови условия; социални и 

психологически фактори;  здравни и възрастови проблеми; ограничен достъп или неадекватни услуги 

и т.н“. Анализът на нуждите показва, че в Стратегията си за ВОМР може да се фокусира върху следните 

уязвимите групи: 1.безработни лица /като специално внимание се отделя на продължително 

безработни и безработни на възраст над 55 години/ и 2.възрастни хора, с особен акцент на самотно 

живеещите. Тези групи са обект на действия за социално приобщаване, за което стратегията за ВОМР 

може да допринесе чрез специфично насочени дейности. Фокусирането върху безработицата е 

предизвикателство, тъй като въпреки намаляването на равнището на безработица, тревога будят някои 

от характеристиките на техния профил: 56,7% от регистрираните безработни лица са без специалност 

и квалификация, 31,2% от регистрираните безработни са с продължителност на регистрацията над 1 

година, 36% са на възраст над 55 години. 

Задачата, която СВОМР си поставя при първата уязвима група е да се създават благоприятни 

условия за създаване на допълнителни работни места по финансираните проекти и да улесни 

завръщането на работа или самонаемането. В изпълнение на това към мерки 4.2, 6.4 и 7.5 в критериите 

за оценка се дава по-голяма тежест за разкрити  работни места за безработни лице над 55 г. или 

продължително безработни лица. Към мярка  6.4 се включва и критерий подкрепящ проекти на 

безработни лица, а допълнително се повишава интензитета на помощта  за кандидати продължително 

безработни лица. В мярка ОПИК 1 се включва специфичен за МИГ критерий, даващ по-голяма тежест 

за разкрито работно място за безработно лице на възраст над 55г. и/или продължително безработно 

лице. 

Основните потребности на възрастните хора са свързани с: по-лесен достъп на здравни услуги; 

подкрепа на възрастни самотно живеещи и боледуващи хора; възможности за социални контакти, 

прекарване на свободното време и достъп до културни услуги. Интервенциите по СВОМР адресиращи 

потребностите на тази група ще бъдат допълнение на социалните услуги предоставени на населението 

от различни доставчици. Стратегията дава възможност за изграждане на ЦНСТ, изграждане на кухни 

за осигуряване на топла храна, разширяване дейността на Домашен социален патронаж, възможност за 

мобилни здравни услуги /медицински и аптеки/. От друга страна с цел превенция на социалната 

изолация стратегията може да подкрепи подобряване материалното състояние /сгради, оборудване, 

обзавеждане/ на обществени сгради /читалища, клубове на пенсионера/ като културни средища и места 

за прекарване на свободното време. 
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4. Цели на стратегията: 

(не повече от 10 страници) 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

На основа на анализа на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите, анализа на 

нуждите и потенциала за развитие на територията  и при съгласуване с представители на различните 

групи заинтересовани лица, са изведени стратегическата цел и  приоритети на Стратегията: 

Стратегическа цел: Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ „Тутракан 

– Сливо поле“ на основата конкурентноспособна икономика, привлекателна жизнена среда, 

валоризирано и съхранено природно и културно-историческо наследство. 

Приоритет 1. Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на 

икономическите дейности. 

Този приоритет е насочен към развитие икономическия потенциал на територията на базата на 

развитие на устойчиво и конкурентноспособно земеделие, посредством повишаване 

производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията. Осигуряване 

инвестиционна подкрепа за предприятията от хранително-преработвателния сектор с цел добавяне на 

стойност и преработка на земеделската продукция, подобряване на качеството и повишаване на 

производителността.Този приоритет адресира също  диверсификация на земеделските дейности с 

неземеделски и усвояване потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни 

ценности. Приоритетът е насочен и към създаване на устойчиви МСП, посредством подобряване на 

пазарното присъствие, повишаване на производителността им. 

Приоритет 2. Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за населението 

Жизнената и социалната среда и услуги се възприемат от жителите на територията като основен 

фактор за пълноценно развитие на човешките ресурси на територията, подобряване на качеството на 

живот, задържане на населението и привличане на инвестиции.  

Приоритет 3. Развитие на териториална идентичност, основана на културно-историческо 

наследство и природни дадености 

Приоритетът адресира повишаване атрактивността и просперитета на територията на МИГ 

Тутракан - Сливо поле посредством съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно 

наследство, включително на църкви и храмове.  Насочен е и към подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000, докладвани в неблагоприятно-незадоволително 

състояние. 

 

4.2. Специфични цели: 

В рамките на Приоритет 1. Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване 

на икономическите дейности са формулирани две специфични цели. 

Специфична цел 1. Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие  и добавяне на 

стойност към местните селскостопански продукти 

Насочена към модернизиране на земеделските стопанства /включително стопанства в 

чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство/, въвеждане на нови 

енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранението на 

продукцията. В рамките на целта се насърчава повишаване на производителността, качеството и 

количеството на селскостопанската продукцията за да могат те да осигуряват достатъчно доходи от 
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земеделие и така  производители да  останат да живеят на територията. Цели се и добавяне на стойност 

към земеделската продукция, посредством нейната преработка, повишаване качеството на храните,  

подкрепа на предприятията от хранително-преработвателния  за повишаване на тяхната 

конкурентоспособност, устойчивостта и икономическата ефективност. 

Специфична цел 2 Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви 

МСП на територията на МИГ. Цели се насърчаване предприемаческата активност в неземеделски 

сектори, в това число свързани с услуги за населението, развитие на туризъм и занаяти, както и 

подкрепа на МСП за повишаване на тяхната устойчивост. Развитието на бизнеса ще повлияе за 

намаляване на бедността, създаване на заетост и задържане жителите на територията. 

В рамките на Приоритет 2. Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за 

населението е формулирана една специфична цел: 

Специфична цел 3.   Подобряване на местни основни услуги за  населението, включително 

свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях инфраструктура. Целта е 

насочена към развитие на жизнена среда, която подпомага активния начин на живот и насърчава 

контактите между хората в общността. Тази цел пряко е насочена към подобряване на достъпа до 

качествени услуги за спорт, отдих и културна дейности, подобряване на средата за живот и 

привлекателността на населените места.   

В рамките на Приоритет 3. Развитие на териториална идентичност, основана на културно-

историческо наследство и природни дадености са формулирани следните специфични цели: 

Специфична цел 4 . Подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видове 

от мрежа Натура 2000 посредством подкрепа за преки консервационни дейности и изграждане 

/реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима за възстановяване на видовете. 

Специфична цел 5. Валоризиране и съхраняване на природното и културно-историческо 

наследство на територията. Целта е насочена към ангажиране на местното население в инициативи 

за повишаване на информираността и провеждане на събития по изучаване, съхраняване и 

популяризиране на културно-историческо и природно наследство и превръщането му в източник за 

повишаване атрактивността и просперитета на територията. Индиректно целта е насочена към 

изграждане на партньорства между бизнеса, гражданския сектор и общината, в развитие на инициативи, 

в подкрепа на развитие на туризма. Принос в постигане на целта ще имат и дейностите за 

възстановяване и поддържане на църкви и храмове, както и инвестициите за подобряване на 

туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетителите. 

 

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, 

разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките 

на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и 

деинституционализация: 

 СМР адресира потребностите на територията като отчита силните страни и потенциала за 

развитие на територията, както и слабите страни и пречките за осъществяване на програмираните 

интервенции по различните цели.  

Потребности Стратегически цели Мерки/ко

мбинация 

Подкрепа на трудоемките земеделски производства 

/плодове, зеленчукопроизводство, производство на 

СЦ 1.  Развитие на 

устойчиво и конкурентно 

М 4.1 
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етерично – маслени и лечебни култури, животновъдство/. 

Приоритетно подпомагане на малки стопанства и 

съдействие за диверсификация на земеделското 

производство, за закупуване на нова техника, въвеждане 

на нови технологии.  

Подкрепа на млади хора, посредством възможности за 

развитие на собствен бизнес в сферата на земеделието. 

Нужда от инвестиции за преработка на земеделска 

продукция /плодове, зеленчуци, пчелни продукти/ с цел 

добавяне на стойност към земеделското производство. 

земеделие  и добавяне на 

стойност към местните 

селскостопански 

продукти  

 

 

 

 

 

 

М 4.2 

Разширяване на разнообразието на произвежданите и 

предлагани неземеделските продукти и услуги. 

Нужда от допълващи се действия от страна на бизнеса, 

неправителствения сектор, местната администрация за 

развитие на туризъм на територията. 

Повишаване на  устойчивостта на МСП, като основен 

източник на заетост. 

Подкрепата за младите хора, посредством възможности за 

трудова реализация в това число развитие на собствен 

бизнес 

СЦ 2. Разнообразяване на 

икономическите 

дейности и създаване на 

устойчиви МСП на 

територията на МИГ 

Тутракан-Сливо поле. 

 

М 6.4 

(М 7.5) 

(М 7.2) 

(М 21)  

М ОПИК 1 

 

В сферата на социалните услуги се наблюдават дефицит 

на социален патронаж, грижа за възрастни и самотно 

живеещи възрастни хора в населени места отдалечени от 

общинските центрове.  

Подобряване облика на населените места и изграждане 

инфраструктура за култура, спорт и отдих, туризъм и 

създаване условия за задържане на младите хора на 

територията. 

СЦ 3.   Подобряване на 

местни основни услуги за  

населението, 

включително свързани 

със свободното време, 

спорт и култура и 

свързаната с тях 

инфраструктура 

М 7.2 

М 7.5 

Защита на природата и биоразнообразието СЦ 4.Подобряване е 

поддържане на 

природозащитното 

състояние на видове от 

мрежа Натура 2000. 

 

М 109 

ОПОС 

Необходимост 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 

СЦ 5. Валоризиране и 

съхраняване на 

природното и културно-

историческо наследство 

на територията 

М 21 

М 7.6 

(М 7.5) 

В рамките на специфична цел (СЦ) 1 от стратегията се акцентира на развитие на устойчиво и 

конкурентно земеделие включително стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до 

пазара и биологично производство, въвеждане на нови енергоспестяващи технологии, подобряване на 

предпазарната подготовка и съхранението на продукцията.  За изпълнение на целта се разчита на 



23 

 

потенциала за развитие на земеделие на територията: плодородна, обработваема земеделска земя 

/44820,5 ха обработваеми земеделски площи/, благоприятни климатични условия, добре развит и с 

традиции земеделски сектор /по данни на Общинска служба „Земеделие“ Тутракан и Сливо поле към  

декември 2016г регистрираните земеделски стопани са 1077/, възможност за ангажиране на безработни 

лица за сезонна работа в сектора /по данни на ДБТ Тутракан и Русе регистрираните безработни лица 

към декември 2016г са 1292, като 56,7% са без специалност и професия/. Отчитат се и слабите страни: 

липса на пазари за прясна земеделска продукция на територията; липса на преработвателни 

предприятия на растениевъдна продукция; растениевъдството се доминира от производство на зърнени 

и технически култури; отглежданите площи с зеленчуци, плодове, етерично маслени култури, овошки 

са малко /0,1% от обработваемата земя е засята със зеленчуци, 4,6% трайни насаждения/; неотчитане 

на климатичните промени; нежелание за сдружаване за колективни ползи; липса на квалификация и 

умения сред наличната безработна ръка/. В тази връзка подкрепата по тази СЦ 1 е адресирана към 

подпомагане на трудоемките и чувствителни сектори в земеделието /зеленчукопроизводство, 

лозарство, овощарство, етерично маслени и лечебни култури и животновъдство /мярка 4.1 от СМР/. 

Цели се и добавяне на стойност към земеделското производство посредством подкрепа за преработка 

на продукцията /м.4.2/. Усилията в по-дългосрочен план ще бъдат насочени към подпомагане 

реализацията на земеделската продукция в туристическите обекти от района и създаване на регионална 

марка.  

С изпълнението на тази цел се очаква подпомагане на 20 земеделски стопанства, в т.ч 15 в 

сектори „плодове, зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лечебни култури“и/или „животновъдство“ , 

2 хранително-преработвателни предприятия и разкриване на 14 работни места.  

СЦ 1 от СВОМР пряко кореспондира със  СЦ 1: Насърчаване развитието на местната икономика, 

Приоритет  1.1: Дейности за разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива заетост, 

Дейност подобряване ефективността и конкурентоспособността на селското стопанство, постигане на 

неговото устойчиво развитие от Общинския план за развитие на община Тутракан 2014-2020 и 

Приоритет 3:  Повишаване конкурентноспособността на малки и средни предприятия на територията 

на общината,  СЦ 1: Внедряване на ефективни технологии  и добри практики в селското стопанство 

включително чрез прилагане подхода ЛИДЕР , Мярка 1: Насърчаване на биоземеделието и Мярка 2: 

Подпомагане  осъществяване на маркетинга на селскостопанската продукция от Общинския план за 

2014-2020г на община Сливо поле. 

В рамките на СЦ 2 „Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви 

МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле се цели се насърчаване предприемаческата 

активност в неземеделски сектори, в това число свързани с услуги за населението, развитие на туризъм 

и занаяти, както и подкрепа на МСП за повишаване на тяхната устойчивост /мерки 6.4 и ОПИК1 

индиректно принос имат и мерки 7.5, 7.2 и 21 /.   

В рамките на тази цел се търси развитие на туризма, като неоползотворен потенциал за 

диверсифициране на местната икономика и осигуряване доходи и заетост за територията. За 

изпълнението на целта се разчита на потенциала на територията: подходящо географско положение, 

наличие на богато културно наследство,  уникална природа – влажни зони и богато биоразнообразие.  

Така ще се даде възможност за осигуряване на заетост предимно на жени над 55 години, както и на 

млади хора, ангажирани в обслужването. Индиректна подкрепа за развитието на туризма ще окажат  

дейностите по мерки 7.2, 7.5 и 21. 

Предвижда се и подкрепа на земеделски стопани, които диверсифицират земеделската си 

дейност, подкрепа на предприемачи предлагащи по-разнообразни и качествени услуги за населението, 



24 

 

развитие на занаяти и подкрепа на малки и средни фирми, с предмет на дейност извън земеделието. 

Финансовата подкрепа за МСП ще подпомогне  внедряването на  технологии за подобряване на 

производствения процес, постигане по-висока производителност, намаляване на производствените 

разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност, 

което да подобри пазарното им присъствие и да създаде потенциал за експорт и да подкрепи 

устойчивостта им. С изпълнение на мерките в рамките на тази СЦ ще се отговори на потребността от 

осигуряване на трудова заетост, в т.ч самонаемане и като резултат задържане на младите хора на 

територията, а в по-дългосрочен план повлияване на демографската структура на населението.  

Изпълнението на целта  ще допринесе за подкрепата на 6 микро предприятия,  подкрепен 1 

земеделски стопани за диверсифициране на дейността му, подпомогнати 7 МСП, осигурени на 20 

работни места, подкрепа на 2 туристически дейности, като очаквания ефект е повишаване на доходите 

и задържане на местното население на територията /идентифицирани нужди в анализа/. 

СЦ 2 от СВОМР пряко кореспондира със СЦ 1: Насърчаване развитието на местната икономика, 

Приоритет  1.1: Дейности за разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива заетост, 

Дейност: насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на местната икономика вкл. 

привличане на инвестиции от Плана за развитие на община Тутракан 2014-2020г и Приоритет 4: 

Диверсификация на икономически дейности, разширяване на трансграничното сътрудничество и 

развитие на туристическия сектор, СЦ 1: Създаване на предпоставки за развитие на туризъм чрез 

подобряване на туристическата  инфраструктура от Общинския план ра развитие на община Сливо поле 

2014-2020 

СЦ 3 „Подобряване на местни основни услуги за  населението, включително свързани със 

свободното време, спорт и култура и свързаната с тях инфраструктура“ от стратегията на МИГ е 

насочена към осигуряване на жизнена среда, която да отговори на потребностите от качество на живот, 

което да задържи предимно младите и образовани хора на територията от една страна, и от друга страна 

да предостави адекватни социални услуги на възрастните хора, както и превенция на социалната им 

изолация. Потребностите на възрастните хора са свързани с: по-лесен достъп до здравни услуги; 

подкрепа на възрастни самотно живеещи и боледуващи хора; възможности за социални контакти, 

прекарване на свободното време и достъп до културни услуги. Интервенциите по СВОМР адресиращи 

потребностите на тази група ще бъдат допълнение на социалните услуги предоставени на населението 

от различни доставчици. Стратегията дава възможност за изграждане на ЦНСТ, изграждане на кухни 

за осигуряване на топла храна, разширяване дейността на Домашен социален патронаж. От друга страна 

с цел превенция на социалната изолация стратегията може да подкрепи подобряване материалното 

състояние /сгради, оборудване, обзавеждане/ на обществени сгради /читалища, клубове на пенсионера/ 

като културни средища и места за прекарване на свободното време.  

Подобряване облика на населените места и изграждане инфраструктура за култура, спорт и 

отдих, туризъм  ще подобрят качеството на живот и ще допринесат за развитие на туризма. 

За изпълнение на тази СЦ се разчита на изградения капацитет в публичния сектор за изпълнение 

на проекти с европейско финансиране. Отчита се и слабата страна, свързана с ограничените финансови 

средства на читалищата и НПО да финансират изпълнение на проектните дейности до отчитане 

изпълнението. За преодоляване на това ще се търсят различни форми на партньорство с частния сектор. 

СЦ 3  от стратегията на МИГ кореспондира със СЦ 2: Повишаване на жизнения стандарт, 

подкрепа на заетостта и възможностите за обучение, Приоритет 2.2 Конкурентноспособно образование 

и обучение, устойчиви, качествени и достъпни услуги и насърчаване на културния живот и спорта от 

Плана за развитие на община Тутракан 2014-2020г и Приоритет 5: Създаване на предпоставки за 
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насърчаване на заетостта,  образованието, културата, квалификацията  и социалната интеграция в 

Община Сливо поле, СЦ 4: Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите социални 

услуги за интеграция и социално включване  на рискови групи в това число и деца, СЦ 5: Съхраняване 

на културно-историческото наследство в общината и СЦ 6: Повишаване привлекателността на 

населените места чрез благоустрояване от Общинския план ра развитие на община Сливо поле 2014-

2020. 

СЦ 4 и СЦ 5 от СВОМР акцентират на опазване и популяризиране на богатото природно и 

културно-историческо наследства на територията и подобряване природозащитното състояние на 

видове, обитаващи територии от Натура 2000, което да спомогне за изграждане на териториална 

идентичност, за повишаване на атрактивността и просперитета на територията. За изпълнение на целите 

се разчита на потенциала на територията идентифициран в анализа към стратегията: богато културно-

историческо наследство с потенциал за развитие на туризъм, уникални природни дадености и богато 

биоразнообразие. Мярка 21 към СЦ 5 е насочена към ангажиране на местното население в инициативи 

за повишаване на информираността и провеждане на събития по изучаване, съхраняване и 

популяризиране на културно-историческо и природно наследство и превръщането му в източник за 

повишаване атрактивността и просперитета на територията. Индиректно е насочена към изграждане на 

партньорства между бизнеса, гражданския сектор и общината, в развитие на инициативи, в подкрепа 

на развитие на туризъм.  Принос към СЦ 5 ще имат и мерки 7.5 и  7.6 насочени към подобряване на 

туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетителите и възстановяване на храмове 

и параклиси, в населени места, атрактивни за туристите. Мярка 109 ОПОС, насочена към 

консервационни дейности за видове в неблагоприятно състояние от териториите по Натура 2000 в 

подкрепа на съхранение на богатото биоразнообразие пряко адресира СЦ 4. 

Изпълнението на тези две цели ще доведе до: посещения на 2000 броя туристи годишно на 

изградената / модернизирана туристическата инфраструктура /атракции; провеждане на 15 инициативи 

за промоциране на природното и културно-историческо наследство на територията; 5 демонстрационни 

събития с участието на 1500 жители и гости на територията, 2000 жители, ползватели на обновената 

инфраструктура на вероизповеданията.  Изпълнението на целите ще даде нови перспективи за развитие 

на алтернативните форми на туризъм – еко, културен, фестивален, което ще подкрепи туристическия 

бизнес, съответно до отговор на нуждите от защита на природата и биоразнообразието и съхраняване и 

развитие на териториалната идентичност 

Двете цели пряко кореспондират със СЦ 3: Обновяване на средата за живот и качеството на 

публичните услуги, Приоритет 3.2: Ефективно управление на природните ресурси и опазване на 

околната среда, Дейност запазване  на  биологичното  разнообразие  и  управление  на  защитените 

територии,  СЦ 2: Повишаване на жизнения стандарт, подкрепа на заетостта и възможностите за 

обучение, Приоритет 2.2 Конкурентоспособно образование и обучение, устойчиви, качествени и 

достъпни услуги и насърчаване на културния живот и спорта, Дейност запазване и развитие на 

културните традиции като част от националното и европейското културно разнообразие  от ОПР на 

община Тутракан. Напълно съответства и на Приоритет 5:  Създаване на предпоставки за насърчаване 

на заетостта,  образованието, културата, квалификацията  и социалната интеграция в Община Сливо 

поле, Специфична цел 5: Съхраняване на културно-историческото наследство и Приоритет 6: Опазване 

на природните ресурси, Специфична цел 2: Популяризиране на биоразнообраието от Плана за развитие 

на община Сливо поле 2014-2020г.   

Стратегията на МИГ Тутракан – Сливо поле е програмирана да допринася за изпълнение целите 

на Плановете за развитие на общини Тутракан и Сливо поле за периода 2014-2020, общинските 

стратегии за развитие на социалните услуги, стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 
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на община Тутракан, общинските програми за опазване на околната среда. В стратегията са намерили 

отражение основните приоритети и цели на Областните стратегии за развитие на Област Силистра и 

Област Русе 2014-2020. Стратегията е ориентирана към националните приоритети в Стратегия „Европа 

2020“ и Националната програма за развитие на Република България „България 2020“. Стратегията за 

ВОМР допринася за интелигентен и устойчив растеж чрез подпомагане развитието на МСП и 

предприемачеството, като дава приоритет на секторите и областите определени в Националната 

стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020.  

По отношение прилагането на политиките по десегрегация се цели внедряване на социални 

иновации за подобряване на достъпа до информация, като начин да се подобри състоянието на 

междуетническите отношения в района. Въпреки малкия процент самоопределите се като роми на 

територията, МИГ Тутракан – Сливо поле ще използва в работата си десегрегационни модели. Екипът 

на МИГ-а ще осигури на всички етапи от изпълнението на Стратегията фокусирани мотивационни 

кампании за информиране и консултиране, ще събира и обобщава информация за участието на 

представителите на ромската общност в процеса на популяризиране на дейностите по изпълнение на 

Стратегията сред местната общност. Ще бъдат насърчавани позитивните междуличностни контакти 

между българските и ромските потенциално заинтересовани лица. Екипът на МИГ при реализацията 

на Стратегията ще търси административна и обществена подкрепа за десегрегацията на възможно най- 

широка основа по места. Ще се насърчава гражданското участие в процеса, за да се активира ромската 

общност в подкрепа на десегрегацията. Политиките по десегрегация и деинституционализация, са 

политики, които се реализират чрез работа в партньорство, в екип с общините, неправителствените 

организации, с училищата и останалите институции. Координацията между тях, е от изключителна 

важност, важно е прилагането на творчески процес и ангажираност на всички участници, за да могат 

тези добри практики да се превърнат в устойчива политика, която да продължи занапред. Мерките и 

дейностите, включени в Стратегията за ВОМР за територията на МИГ имат за цел да подпомогнат 

процеса на деинституционализация, посредством директна работа с общини Тутракан и Сливо поле за 

планиране и създаване на алтернативни социални услуги в общността. За да постигне това МИГ създава 

ясен и последователен механизъм за критерии за оценка на проектите. На местно ниво МИГ ще работи 

с доставчиците на социални услуги на територията за укрепване на техния капацитет, за изработване 

на политики и стратегии, подпомагащи трайно системата на закрила на лица в неравностойно 

положение, като главната цел е трансформирането на съществуващата система от заведения за 

дългосрочно настаняване в комплекс от алтернативни социални услуги. 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

 Иновативния характер на Стратегията за водено от местната общност развитие включва нов 

подход за реализацията й, нови методи и средства, които не са прилагани на територията на МИГ 

Тутракан – Сливо поле и включва: 

 

• За програмен период 2007-2013 на територията на двете общини е изпълнявана  Местна 

стратегия за развитие на  МИРГ, финансирана от ПМДР. Многофондова стратегия за ВОМР е 

новост за територията, като ще даде възможност за изпълнение на проекти финансирани чрез 

ЕЗФРСР, ЕФРР  посредством ПРСР, ОПИК и ОПОС. Многофондовото финансиране позволява 

комплексен подход при разрешаване проблемите на територията посредством интегрирани и 

мултисекторни дейности. 
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• Стратегията предлага интегриране на дейности от различни мерки, насочени към валоризиране 

на  културно-историческото наследство и природни дадености, изграждане на териториална 

идентичности и използване потенциала на територията за повишаване просперитета в обществен 

и личен аспект. Проектите, които ще бъдат изпълнени по мерки 7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата“ към СМР, ще подобрят и разнообразят 

туристическите атракции и инфраструктура, ще възстановят църкви и храмове-местни духовни 

символи и като цяло ще популяризират природните ресурси и културно-историческо наследство. 

От друга страна предвидените дейности по мярка 109 „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от ОПОС ще запазят 

животински видове в неблагоприятно-незадоволително състояние, обитаващи територии по 

Натура 2000, като очаквания ефект е привличане на природолюбители. С включване на мярка 

21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 

територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“  в СМР се цели надграждане на очакваните 

резултати от изпълнение на горепосочените мерки, посредством ангажиране на местното 

население в инициативи за повишаване на информираността и провеждане на събития по 

изучаване, съхраняване и популяризиране на културно-историческо и природно наследство и 

превръщането му в източник за повишаване атрактивността и просперитета на територията и 

възможност за развитие на туризъм. Интегрира се и въздействието от изпълнение на мерки 6.4, 

7.2, 7.5 и 21 за развитие на туризма в няколко форми еко, културен, фестивален. Мярка 21 на 

практика предоставя възможност за нова за територията форма на използване на природните 

ресурси и културно-историческото наследство. 

 

• В стратегията е предвиден нов метод за решаване на местните проблеми, като за проектите, 

които ще се изпълняват по мерки 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“ и 7.6 „Проучвания 

и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата“ е включен следният  критерий за оценка: „Проектът, включва 

предложения на хора от местната общност, отговарящи на конкретни нужди и очаквания 

свързани с подобряване на услугата“.  По този начин се цели потенциалните бенефициенти – 

община, читалища, ЮЛНЦ, поделения на вероизповеданията, преди да пристъпят към 

реализация на определено инвестиционно намерение, да проучат нуждите и очакванията на 

местната общност, свързани с определена обществена услуга, да потърсят предложения за 

решаване на проблеми, свързани с предоставянето на тази услуга. 

 

• В критериите за оценка на проектите към мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ и мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ 

е включен критерий за оценка, свързан с въведени иновации в стопанството/предприятието. 

 

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 
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Стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле е структурирана в 3 приоритета и 5 

специфични цели. За изпълнение на специфичните цели са предвидени мерки, финансирани от ПРСР, 

ОПОС и ОПИК. 

 

Първия приоритет на СВОМР е насочен към стимулиране и развитие на устойчив бизнес, 

създаващ заетост и доходи и разнообразяване на икономическите дейности.. В рамките на този 

приоритет стратегията адресира две специфични цели: 

Специфична цел 1. Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие  и добавяне на 

стойност към местните селскостопански продукти. 

Целта се реализира посредством: 

• мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР, посредством 

следните дейности: модернизиране на земеделските стопанства /с акцент стопанства в чувствителни 

сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство/, въвеждане на нови 

енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранението на 

продукцията.  

• мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“, подкрепяща 

хранително-преработвателните предприятия и осигуряваща добавена стойност към местните 

земеделски продукти. 

Очаквани резултати: подкрепени 20 земеделски стопанства, в т.ч 15 в сектори „плодове, 

зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лечебни култури“и/или „животновъдство“, 2 хранително-

преработвателни предприятия и разкрити 14 работни места.  

СЦ 2 Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на 

територията на МИГ Тутракан-Сливо поле. 

Целта ще се реализира посредством: 

• мярка 6.4  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“, с предвидени дейности: развитие на туризъм, развитие на занаяти, развитие на услуги за 

населението, диверсификация на земеделски дейности, производство на енергия от ВЕИ за 

собствено потребление. 

• Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, подкрепяща повишаване капацитета на 

МСП за пазарно развитие, повишаване производителността на труда и намаляване на 

енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството.  

• Развитието на туризъм ще бъде подкрепено с интегриране на въздействието от мерки 7.2,  

7.5 и 21. 

Очаквани резултати: Изпълнението на целта  ще допринесе за подкрепата на 6 микро 

предприятия /в т.ч. на млади хора до 40години – 2 и 1 предприятие на безработно лице/,  подкрепен 1 

земеделски стопани за диверсифициране на дейността му, подпомогнати 7 МСП, разкрити 20 работни 

места, подкрепа на 2 туристически дейности, като очаквания ефект е повишаване на доходите и 

задържане на местното население на територията. 

 

Вторият приоритет е насочен към подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за 

населението, като адресира  Специфична цел 3. Подобряване на местни основни услуги за  

населението, включително свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях 

инфраструктура. Целта е насочена към развитие на жизнена среда, която подпомага активния начин 

на живот и насърчава контактите между хората в общността. Тази цел пряко е насочена към 
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подобряване на достъпа до качествени услуги за спорт, отдих и културна дейности, подобряване на 

средата за живот и привлекателността на населените места.  Реализира се посредством: 

• 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“ 

Очаквани резултати: Изпълнени  10 проекта за подобряване на инфраструктурата свързанана 

със образование, социални дейности, спорт, отдих, култура и подобряване облика на населените места; 

изпълнени 3 проекта за изграждане / модернизиране  инфраструктура за отдих и туризъм;  разкрити 2 

работни места в изградените туристически обекти; 

Третият приоритет от стратегията е  насочен към развитие на териториална идентичност, 

основана на културно-историческо наследство и природни дадености.  Адресира следните 

специфични цели: 

Специфична цел 4. Подобряване е поддържане на природозащитното състояние на видове 

от мрежа Натура 2000 посредством подкрепа за преки консервационни дейности и изграждане 

/реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима за възстановяване на видовете. Целта 

се изпълнява посредством мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове 

от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ 

Очакван резултат: изпълнени консервационни дейности за 3 вида в неблагоприятно състояние, 

обитаващи територии по Натура 2000. 

Специфична цел 5. Валоризиране и съхраняване на природното и културно-историческо 

наследство на територията. Целта е насочена към ангажиране на местното население в инициативи 

за повишаване на информираността и провеждане на събития по изучаване, съхраняване и 

популяризиране на културно-историческо и природно наследство и превръщането му в източник за 

повишаване атрактивността и просперитета на територията. Индиректно целта е насочена към 

изграждане на партньорства между бизнеса, гражданския сектор и общината, в развитие на инициативи, 

в подкрепа на туризма. Принос в постигане на целта ще имат и дейностите за възстановяване и 

поддържане на църкви и храмове, както и инвестициите за подобряване на туристическата 

инфраструктура, атракции и съоръжения за посетителите.  

Изпълнява се посредством: 

• Мярка 21  „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство 

на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ ; 

• Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата“; 

• Принос за изпълнение на целта има и Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“; 

Очакван резултат:  

Посещения на туристическата инфраструктура от 2000 туриста годишно; провеждане на 15 

инициативи за промоциране на природното и културно-историческо наследство на територията; 5 

демонстрационни събития с участието на 1500 жители и гости   на територията, 2000 ползватели на 

обновената инфраструктура на вероизповеданията. 
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Приоритет 1 

Устойчив бизнес, създаващ 

заетост и доходи, 

разнообразяване на 

икономическите дейности 

Приоритет 2 

Подобряване на жизнената среда и 

достъпа до услуги за населението 

Приоритет 3 

Развитие на териториална 

идентичност, основана на културно-

историческо наследство и природни 

дадености 

СЦ 1 

Развитие на 

устойчиво и 

конкурентно 

земеделие  и 

добавяне на 

стойност към 

местните 

селскостопански 

продукти 

Мярка 4.2 

ПРСР 

СЦ 2 

Разнообразяван

е на 

икономическит

е дейности и 

създаване на 

устойчиви 

МСП на 

територията на 

МИГ 

СЦ 3 

Подобряване на 

местни основни 

услуги за  

населението, 

включително 

свързани със 

свободното време, 

спорт и култура и 

свързаната с тях 

инфраструктура 

СЦ 4 

Подобряване и 

поддържане на 

природозащитн

ото състояние 

на видове от 

мрежа Натура 

2000. 

 

Мярка 4.1 

ПРСР Мярка 6.4 

ПРСР 

Мярка 7.2 

ПРСР 

ПРСР 

Мярка  109 

ОПОС 

109 ОПОС 

Мярка 7.6 

ПРСР 

СЦ 5 

Валоризиране 

и съхраняване 

на природното 

и културно-

историческо 

наследство на 

територията 

Мярка  

ОПИК 1 

Мярка 7.5 

ПРСР 
Мярка 21 

Стратегическа цел:  

Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ на 

основата конкурентноспособна икономика, привлекателна жизнена среда, валоризирано и 

съхранено природно и културно-историческо наследство. 
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5. Описание на мерките: 

(не повече от 4 страници за всяка мярка) 

5.0. Общи условия отнасящи се към повече от една мярка 

5.0.1. СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 

За мярка от СВОМР се прилагат условията за държавни помощ, посочени в указанията за общите 

изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в 

съответствие с § 3 на Постановление№ 161. 

За мярка от стратегията за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат условията за 

държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014 - 2020 г. 

За мярка от стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е 

включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ, определени в Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 

декември 2013 г.). 

При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само 

нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

5.0.2. ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА 

За инвестиционните проекти ще се изискват проведени съгласувателни процедури по реда на 

Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното 

разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда РИОСВ Русе, както и изпълнение на 

препоръките от извършените оценки, и мерките и условията в съответния административен акт. 

Изисква се да се спазват съотносимите за всеки проект мерки включени в ПУРБ, ПУРН. 

За опазване на почвите е необходимо да се предвидят мероприятия: за ограничаване на 

замърсяването и деградацията на почвите и повишаване на почвеното плодородие чрез въвеждане на 

мерки за рекултивация на нарушени и слабопродуктивни терени, технологии за възстановяване 

плодородието на засолени или вкиселени почви, ефективно използване на органични, минерални 

торове и  почвени подобрители; прилагане на нормативната уредба на европейско и национално ниво 

за опазване и възстановяване на почвеното плодородие; използване на най-добрите практики в 

земеделските и горски райони. Всички мероприятия да са съобразени с Директива 91/676/ЕЕС за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

За предотвратяване и минимизиране на възможните негативни ефекти върху ландшафта е 

необходимо при прилагането на мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и 7.6  от ПРСР 2014-2020 г. да се изготвят 

проекти за рекултивация на нарушени терени и залесяване на териториите с подходящи растителни 

видове. 

 

5.0.3. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА  

Допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване или подобрение 

на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен 

софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на 
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актива, при условие, че ползвателят на финансова помощ е собственик на актива, към датата на 

подаване на финалното искане за плащане във връзка с актива.  

Допустими за подпомагане са и общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни 

проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за 

екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите 

инвестиционни разходи по проекта. Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 

г. 

Разходите за закупуване на земя са допустими по мярка 4.1, 4,2  от Стратегията, ако е необходима 

за изпълнението на проекта /за изграждане на недвижима собственост за производствени нужди и за 

създаване и презасаждане на трайни насаждения/. Допустимите разходи за закупуване на земя не могат 

да надхвърлят 10% от всички допустими инвестиционни разходи по проекта. Разходите за закупуване 

на сгради са допустими  за подпомагане по мярка 4.1, 4.2, в случай, че  ще се използва за 

производствени цели. Допустимите разходи за закупуването на сгради и земя не могат да надхвърлят 

10% от всички допустими инвестиционни разходи по проекта. 

По отношение на мерките, попадащи в обхвата на член 42 от ДФЕС, с изключение на общите 

разходи, допустими ще са само разходи, направени след подаването на заявлението за подпомагане от 

страна на бенефициента. 

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не 

произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия. 

Инвестиции, свързани с  производство на биоенергия (включително биогорива) суровините 

от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и 

суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се 

прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи 

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, 

че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници вкл. в Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива 

от биомаса; 

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не 

надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието. 

Капацитетът на инсталациите в проекти за производства на енергия от ВЕИ, които са обект на 

подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1 мегават. 

По отношение на дейности, възлагани на външен изпълнител и/или доставчик, получателят на 

финансовата помощ ако е възложител по ЗОП, спазва предвидената в този закон процедура за избор на 

изпълнител, а в случай, че не е възложител по ЗОП – правилата, предвидени в глава четири от ЗУСЕСФ 

и подзаконовата нормативна уредба.  

 

5.0.4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ  

Допустими разходи за проекти към стратегиите за ВОМР са: 

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013; 

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 

1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР; 

3. определени в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на 

национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските 
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структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), 

наричано по-нататък „ПМС № 189“.  

4. определени като допустими разходи в указанията за общите изисквания към стратегиите, 

които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на Постановление № 

161. 

За да отговарят на условията за помощ от ЕЗФРСР инвестиционните операции се предхождат от 

преценка относно необходимостта от оценка на очакваното въздействие върху околната среда и когато 

е необходимо от оценка на очакваното въздействие върху околната среда. 

Опростени разходи може да се прилагат, когато са предвидени за използване от съответните 

мерки по програмите, включени в подхода ВОМР или в указанията за подбор на проекти на съответните 

програми. 

 

5.0.5. АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ ВКЛЮЧВАЩИ ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА  

Ползвателите на финансова помощ за инвестиционна подкрепа по мерки от ПРСР могат да 

поискат от Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от публичната подкрепа. 

Условията и реда за изпащане на авансовото плащане са указани в наредбата към съответната подмярка 

от ПРСР. 

Авансови плащания се допускат за следните мерки: мярка 4.1 „ Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“; Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти“; мярка 6.4 . Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности; 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“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата“ 

 

5.0.6. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР. 

Не са допустими за финансиране разходи: 

1. определени като недопустими в ПМС № 189; 

2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ. 

3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от 

Регламент 1407 /2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 

от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 

декември 2013 г.). 

4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 

161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми. 

 

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи: 

1. за лихви по дългове; 

2. за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от общите 

допустими разходи за съответната операция; 

3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

4. за обикновена подмяна и поддръжка; 



34 

 

5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, 

оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на 

съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане 

за същия актив; 

7. за режийни разходи; 

8. за застраховки; 

9. за закупуване на оборудване втора употреба; 

10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 

11. за принос в натура; 

12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, 

закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната 

среда; 

14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, 

независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни 

проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 

1 януари 2014 г.; 

15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди 

посещение на място от МИГ; 

16. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи; 

17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15. 

 

Няма да се предоставя финансова помощ за закупуване на превозно средство по проект, 

финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, с изключение на специализирани транспортни, 

включително превозни средства за целите на инвестицията, когато са допустими за финансиране 

съгласно наредбите по прилагане на съответните мерки/подмерки на ПРСР 2014 – 2020 г 

Няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с 

повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над левовата равностойност 

на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР. 

 

5.0.7. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ 

СМР се прилага на територията на действие на МИГ Тутракан – Сливо поле – територията на 

общини Тутракан  и Сливо поле. 

 

5.0.8. КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СВОМР И УСЛОВИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА 

ОТГОВАРЯТ. 

Кандидатите за финансова помощ по СМР трябва да имат постоянен адрес – за физическите 

лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията 

на действие на МИГ Тутракан – Сливо поле и да осъществяват дейностите по проект на територията на 

действие на МИГ.  

Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на 

територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, не отговаря 

на изискванията за седалище и изпълнение на дейностите на територията на МИГ. 
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Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле е допустим получател на финансова помощ 

за дейности по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР. 

Максималният размер на финансовата помощ за МИГ за мерки, финансирани от ЕЗФРСР, е в размер 

до 10 на сто от бюджета за проекти в стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР. Местната инициативна група е 

допустим получател на финансова помощ когато това е изрично посочено в указанията по § 3 от ЗР на 

Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите за ВОМР на съответната програма. 

Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако: 

1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза, 

2. никой от членовете на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по 

смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител 

на дейностите на проекта, и 

3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура. 

Кандидатът/получателят на помощта  и/или негов законен или упълномощен представител 

трябва да отговаря на  условията на чл.18 ал.4 от Наредба 22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 

19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 

указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, 

които ще се финансират по съответните програми. 

5.1.Мерки от Програма за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

5.1.1. Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства   

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

Повишаване устойчивостта и конкурентноспособността 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 предпазарната 

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. 

Програмирана е в рамките на Специфична цел 1.  Развитие на устойчиво и конкурентно 

земеделие  и добавяне на стойност към местните селскостопански продукти  от Приоритет 1: Устойчив 

бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности от стратегията. 

Мярката има пряк принос за изпълнение на целите на ВОМР /цели 3 и 5/, чрез насърчаване 

диверсификацията на земеделското производство, въвеждане иновации в стопанството, както  и за 

целите на ПРСР за ВОМР. 

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

• Географски обхват: Територията на действие на МИГ Тутракан – Сливо поле.  

• Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, 

имащи отношение към подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства; 

Инвестициите трябва са свързани с: първичното производство на селскостопански продукти включени 
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в приложение I на ДФЕС или памук, с изключение на риба и рибни продукти; съхранението на 

земеделските продукти; подготовка на продукцията за продажба. 

• Специални условия: 

- Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0. Общи условия. 

- Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности, различни от тези, описани в т. 

Допустими дейности от СВОМР „МИГ Тутракан – Сливо поле“. 

           - По мярката се прилагат изискванията на подмярка 4.1 от мярка 4 от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020. Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в 

т.5.0.Общи условия на СВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле. 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в 

съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 

2. Минималния СПО на стопанството следва да бъде не по - малко от 2 000 евро. 

3. 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”. 

4. 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. 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделските 

стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет: 

- За модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с 

намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда; 

- За модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с 

намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с 

изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“; 

- За постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните 

стопанства; 

- Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; 

- За съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията; 

-Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение 

на оборска тор; 

- Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства; 

- Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни 

дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на 

биоенергия; 

- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на 

земеделските стопанства. 
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ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Материални инвестиции: 

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана 

за опазване на околната среда. 

2.  Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за 

подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната 

среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на 

топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване 

на енергийната ефективност. 

3.  Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от 

десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и 

дървесни видове, използвани за производство на био-енергия. 

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността. 

5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за 

млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1. 

6.  Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед 

и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. 

7. Закупуване на земя, при спазване условията, посочени в  т.5.0.3 Правила за допустимост на 

проекти за инвестиционна подкрепа. 

8. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, 

цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни 

средства за транспортиране на живи животни и птици, и др. 

9. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и 

оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, 

водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и 

закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, 

системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за 

съхраняване/опазване на водата, и др.; 

Нематериални инвестиции: 

1. Общи разходи, свързани с проекта; 

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на 

търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; 

3. Закупуване на софтуер; 

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като: 

- Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на 

добри производствени практики, подготовка за сертификация. 

              По мярката се прилагат изискванията за допустимите разходи и условията за допустимост в 

подмярка 4.1 от мярка 4 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и СВОМР 

на МИГ Тутракан – Сливо поле. 

      Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на 

проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 
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изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект. 

Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект. 

Разходите са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички 

свързани с тях плащания са направени. 
  

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5000 лева; 

2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100000 лева; 

3.Интензитет н финансовата помощ: 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. 

4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект 

не може да надхвърля 60000 лева. 

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 4.1 
 

 

Критерии/Показатели 
Максимален 

брой точки 

по показателя 

Проекти на земеделски стопанства в сектор „плодове, зеленчуци“ и/или „етерично-

маслени и лечебни култури“и/или „животновъдство“. 

20 

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични 

продукти  

10 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност за 

земеделското стопанство 

15 

Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството.  15 

Проекти на млади земеделски стопани – до 40г  10 

Проекта създава допълнителни работни места в стопанството /по 5 т. на работно 

място, но не повече от 15т./ 

15 

Проекта е на стопанин, който не е реализирал проект до момента   5 

Размерът на стопанството /СПО/на кандидата е до 8000 евро 10 

Максимален брой точки 100. Подпомагат се проекти получили минимум 30 

точки. 

 

 

 

5.1.2. Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти 

 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

Повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и икономическата ефективност на 

предприятията от хранително-преработвателния сектор. Повишаване производителността на труда, 

подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция. 

Мярката отговаря на нуждата от добавяне на стойност към местните земеделски продукти и 

подпомага устойчивостта на земеделския бизнес. Предимство се дава на преработка на продукция от 

собственото стопанство и на суровини от приоритетните сектори: зеленчукопроизводство, етерично-

маслени култури, животновъдство и овощарство. Инвестиционната подкрепа ще стимулира създаване 
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на заетост с приоритетна подкрепа на създадени работни места за хора на възраст над 55 години и 

продължително безработни лица 

Мярката адресира Специфична цел 1.  Развитие на устойчиво и конкурентно земеделие  и 

добавяне на стойност към местните селскостопански продукти  от Приоритет 1: Устойчив бизнес, 

създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности от стратегията. 

Мярката пряко допринася за постигане целите на ВОМР /цели 3, 4 и 5/ посредством 

интегриране на земеделието и хранителната промишленост и създаване на устойчив местен бизнес и 

целите на ПРСР за ВОМР 

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

• Географски обхват: Територията на действие на МИГ Тутракан-Сливо поле.  

• Обхват на подпомагане: Подпомагат се инвестиции в материални и нематериални активи, 

имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на предприятията за преработка на 

земеделски продукти. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка 

и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са включени в приложение № І по чл. 38 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз с изключение на риба и рибни продукти. 

• Специални условия: 

- Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0. Общи условия. 

- По мярката се прилагат изискванията на подмярка 4.2 от мярка 4 от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 и инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0. 

Общи условия СВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле. 

- Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности различни от тези описани в т. 

Допустими дейности от СВОМР „МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 

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. 

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

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

първични земеделски биологични продукти. 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 

производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на 

околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и 

маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на 

суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; 

в) опазване компонентите на околната среда; 

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на 

предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична 

биомаса; 

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и 

безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или 

модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за 

производствени дейности; 

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на 

проекта, предназначени за производствени дейности; 

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, 

включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и 

произвеждани от предприятието; 

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост 

на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на 

производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 

7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за 

управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на 

качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ 

проект на кандидата; 

8. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

9. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени 

както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по 

време на неговото изпълнение. 
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              По мярката се прилагат изискванията за допустимите разходи и условията за допустимост в 

подмярка 4.2 от мярка 4 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и СВОМР 

на МИГ Тутракан – Сливо поле. 

              Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на 

проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 

изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект. 

Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект. 

Разходите са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички 

свързани с тях плащания са направени. 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева;  

2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева;  

3.Интензитет н финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер 50% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за микро, малки и средни предприятия.  

4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект 

не може да надхвърля 50 000 лева. 

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 4.2 
 

 

Критерии/Показатели 
Максимален 

брой точки 

по показателя 

Проекти включващи инвестиции за преработка на суровини от територията на 

МИГ 

20 

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични 

продукти 

10 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на 

предприятието 

10 

Инвестициите по проекта включват иновации в предприятието.  10 

Над 20% от преработваните суровини са от собствено производство  20 

Проекта създава допълнителни работни места в предприятието: по 5 т. на 

работно място,  10т създадено работно място за безработно лице над 55г. и/или 

продължително безработно лице 

 

30 

Максимален брой точки 100. Подпомагат се проекти получили минимум 40 

точки. 

 

 

 

5.1.3. Мярка 6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на  

неселскостопански дейности  

 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

• Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в 

неземеделски дейност; 

• Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; 
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• Развитие на туризъм; 

Мярката отговаря на идентифицираните нужди от разширяване на разнообразието на 

произвежданите и предлагани неземеделските продукти и услуги и развитие на туризма на територията. 

Инвестиционната подкрепа ще стимулира създаване на заетост с приоритетна подкрепа на създадени 

работни места за безработни хора на възраст над 55 години и продължително безработни лица 

/идентифицирани като уязвима група/. Програмирана е да подкрепи и младите хора, посредством 

възможности за трудова реализация в това число развитие на собствен бизнес /посредством   предвиден 

критерий за оценка на проекти по мярката, даващ допълнителна тежест на техните проекти и от друга 

страна увеличаване интензитета на помощта/ и като резултат тяхното задържане  на територията, и 

повлияване на демографската картина. Насърчава трудовата реинтеграция на  безработни лица 

посредством стимулиране започването на самостоятелна дейност /посредством критериите за оценка, 

като допълнително е предвиден и по-висок  интензитет на помощта за проекти на продължително 

безработни лица/. 

Мярката адресира Специфична цел 2. „Разнообразяване на икономическите дейности и 

създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“, Приоритет 1 „Устойчив 

бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности“ от стратегията. 

Мярката допринася за три национални цели на ВОМР /1,4 и 5/ посредством насърчаване на 

устойчив бизнес, насърчаване предприемачеството за разкриване на работни места, социално 

приобщаване на продължително безработни лица, намаляване на бeдността и увеличаване на доходите. 

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

1. Географски: На територията на действие на МИГ Тутракан - Сливо поле 

2. Обхват на подпомагане: 

• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда; 

• Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0 Общи условия. 

• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа 

жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;  

• В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора 

за функциониране на Европейския съюз. 

• Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, 

определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 

помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба. 

 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 

• Земеделски стопани. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има 

стандартен производствен обем над  2 000 евро;  

• Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, 
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регистрирани по Закона за занаятите. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се 

следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

Бенефициентите трябва да отговарят на критериите посочени в т. „Кандидати за финансова 

помощ по СМР и условия на които трябва да отговарят“ от т.5.0 „Общи условия отнасящи се към повече 

от една мярка“. 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 

• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с 

до 20 помещения за настаняване.  

• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора 

за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); 

• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги /в т.ч. мобилни медицински и дентални услуги, аптеки/, счетоводство и 

одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др).; 

• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; 

• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители 

в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на 

неземеделски  дейности в селските райони, включващи: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност 

на активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата 

устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване 

на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева; 

2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева; 

3.Интензитет н финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер 75% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. Интензитетът на подпомагане на проект за дейност 

развитие на туризъм не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. 

Интензитета може да се увеличи с 10% за проекти на млади хора до 40г. и/или на продължително 

безработни лица, с регистрация  в ДБТ над 1 година /Регламент 1305/2013 не определя максимална 

ставка по мярката. Съгласно указания на ЕК за програмиране по мярка 6 „ когато подпомагането се 

определя в рамките „de minimis“, държавите членки могат да определят интензитета на помощта в 

съответствие с целите на своята политика, т.е до 100%. Според становище на ЕК, когато се предоставя 

подпомагане за генериращи печалба проекти, интензитета следва да бъде опреден по начин, който 

изисква бенефициента да допринесе за финансиране на проекта, получил подпомагане поне 5% 
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4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект 

не може да надхвърля 85 000 лева. 

 

РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 

Помощта по мярката ще се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 

18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз. 

 Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 6.4  
 

 

Критерии/Показатели 
Максимален 

 брой точки  

по 

показателя 

Проекта е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга /настаняване, местна 

кухня, атракции за посетителите и др/ 

20 

Проекти на земеделски стопани, насочени към разнообразяване/диверсификация 

на земеделска дейност 

10 

Проекта включва дейности за развитие услуги за населението и/или занаяти 20 

Проекти на кандидати до 40г.  и/или безработни лица 20 

Проекта създава допълнителни работни места: по 5 т. на работно място,  по 10т на 

създадено работно място за безработно лице на възраст над 55г. и/или 

продължително безработно лице 

20 

Проекта предвижда използване на местни доставчици на стоки и/или услуги 10 

Максимален брой точки 100. Подпомагат се проекти получили минимум  30 

точки. 

 

 

5.1.4. 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 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

Мярката е проектирана да отговаря на нуждата от подобряване облика на населените места и 

изграждане инфраструктура за култура, спорт и отдих. Такива инвестиции ще подобрят качеството на 

живот и ще допринесат за развитие на туризма.  Има принос за подобрява услугите за населението- 

образователни, културни, свързани със спорта, като  те имат значение за задържане на по-младото 

население. Адресира и нуждата на възрастното население с подкрепа разширяване дейността на 

социалния патронаж, изграждане ЦНСТ, възможносности за социални контакти и достъп до културни 

услуги посредством инвестиции за подобряване сградния фонд, оборудване и обзавеждане на 

пенсионерски клубове, читалища.  

Мярката адресира Специфична цел 3 „ Подобряване на местни основни услуги за  населението, 

включително свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях инфраструктура“, 

Приоритет 2 „Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за населението“. Допринася и за 

постигане Специфична цел 2. „Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви 

МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“от Приоритет 1 „Устойчив бизнес, създаващ 
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заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности“ от стратегията, посредством 

подпомагане развитието на туризма. 

Планираните инвестиции ще допринесат за постигане целите на ПРСР /приоритет 6/ и 

приоритетите на ВОМР за развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, 

развитие практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието 

на територията.  

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

1.Географски: На територията на действие на МИГ Тутракан - Сливо поле 

2.Обхват на подпомагане: 

• Проектите по мярката следва да отговарят на изискванията на подмярка 7.2 от мярка 7 от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и т.5.0. Общи условия на СВОМР 

„МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

• Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0 Общи условия.  

• МИГ Тутракан – Сливо поле е допустим получател на финансова помощ при спазване 

изискванията, посочени в  т. „Кандидати за финансова помощ по СМР и условия на които трябва да 

отговарят“ от т.5.0 „Общи условия отнасящи се към повече от една мярка“. 

• Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности различни от тези описани в т. 

Допустими дейности от СВОМР „МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 

• 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 Тутакан – 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 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. 
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ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

а) Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или 

реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за 

подпомагане дейности 

б) Закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до 

пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане 

дейности 

в) Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на 

търговски марки, до пазарната им стойност; 

г) Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 

изпълнение 

          Разходите немогат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект 

т. а). 

         Допустимите разходи по т. г) неможе да надхвърлят следните стойности: 

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по т. г) не 

могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходипо т. а); 

2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по т. г) немогат 

да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходипо т. а); 

3.разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни 

дейности, като част от разходите по т. г) немогат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходипо т. 

а); 

4.разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. г) немогат да надхвърлят 2 на сто от 

допустимите разходи по т. а); 

5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т. г) немогат да надхвърлят 1 на сто от 

допустимите разходи по т. а). 

           Разходите по т. в) са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. а). 

           Разходите по т. г) са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо 

дали всички свързани с тях плащания са направени. Дейностите и разходите по проекта с изключение 

на разходите по т. г) са допустими, ако са извършени след подаванена заявлението за подпомагане, 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. 

            Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие, че ползвателят на 

помощта стане собственик на съответния актив непо-късно от датата на подаване на заявката за 

междинно или окончателно плащане за същия актив. 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10000 лева; 

2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 390 000 лева; 

3.Интензитет н 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. 
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4.Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект 

не може да надхвърля 390 000 лева. 

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.2 
 

 

Критерии/Показатели 
Максимален 

 брой точки 

 по показателя 

Проектът да обхваща  повече от 1 населено място на територията на МИГ 

Тутракан - Сливо поле, ако получател на помощта е  община 

15 

Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на МИГ Тутракан - 

Сливо поле 

20 

Проектът, включва предложения на хора от местната общност, отговарящи на 

конкретни нужди и очаквания свързани с подобряване на услугата 

15 

Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ ползвателите за 

поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата 

15 

Резултатите от проекта да са в пряка полза на деца, младежи, жени или  уязвими 

групи /безработни и възрастни лица/ от територията 

15 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност 5 

Максимален брой точки 85. Подпомагат се проекти получили минимум  30 

точки. 

 

 

5.1.5. Мярка 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа  

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

• Да подобри услугите свързани със свободното време и отдиха на местното население и да се 

насърчи 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 туризма. 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. 

Мярката адресира Специфична цел 3 „ Подобряване на местни основни услуги за  населението, 

включително свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях инфраструктура“, 

Приоритет 2 „Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за населението“ от стратегията. 

Мярката допринася и за постигане на Специфична цел 2 „Разнообразяване на икономическите дейности 
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и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“, Приоритет 1 „Устойчив 

бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности“  и Специфична цел 

5 „Валоризиране и съхраняване на природното и културно-историческо наследство на територията“ от 

Приоритет 3 „Развитие на териториална идентичност, основана на културно-историческо наследство и 

природни дадености“. 

Мярката адресира националните цели 4 и 5 на ВОМР. 

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

1.Географски: На територията на действие на МИГ Тутракан - Сливо поле 

2.Обхват на подпомагане: 

Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0 Общи условия. 

Дейностите трябва да отговарят на следните условия: 

• да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие, със Стратегията за местно 

развитие и  програмата за развитие на туризма на територията на съответната община;  

• да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС;  

• да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и 

плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 

2000 дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове 

за тяхното прилагане; 

• дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията 

и мерките в съответния административен акт на РИОСВ Русе съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните 

им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо);  

• ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 

от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с 

подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези 

мерки;  

• да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи в който е доказано, че 

инвестицията ще доведат до социално–икономическо развитие на селският район;  

• да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията; 

• Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, 

популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно 

значение. 

• Не се подпомагат дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения 

за туристически атракции и на съоръжения за туристическа инфраструктура в рамките на територията 

на строителните граници на град Тутракан. 

• МИГ Тутракан - Сливо поле е допустим получател на финансова помощ при спазване 

изискванията, посочени в  т. „Кандидати за финансова помощ по СМР и условия на които трябва да 

отговарят“ от т.5.0 „Общи условия отнасящи се към повече от една мярка“. 

 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 

• Общини Тутракан и Сливо поле; 

• ЮЛНЦ; 

• МИГ Тутракан - Сливо поле 
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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: 

- 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 за туристическите 

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

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

 

Недопустими разходи 

• Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане 

по подмярката. 

• Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на 

лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка 

са недопустими за подпомагане по подмярката. 

• Всички указани в “Недопустими разходи“ от т.5.0. 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10000 лева; 

2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 200 000 лева; 

3.Интензитет н финансовата помощ:  

• 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%. 

4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект не 

може да надхвърля 200 000 лева 
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Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.5 
 

 

Критерии/Показатели 
Максимален  

брой точки 

 по 

показателя 

Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ ползвателите за 

поддръжка на инфраструктурата 

20 

Проекти, осъществявани на територията на населени места, различни от 

общинския център 

20 

Проекта се осъществява от НПО 20 

Проекта включва популяризиране на културно и природно наследство 20 

Проекта създава допълнителни работни места: по 5 т. на работно място,  по 10т 

на създадено работно място за безработно лице на възраст над 55г. и/или 

продължително безработно лице 

20 

Максимален брой точки 100. Подпомагат се проекти получили минимум  40 

точки. 

 

 

5.1.6. МЯРКА 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и   

подобряване на културното и природното наследство на селата 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

• Съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ; 

• Подкрепа за дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ. 

 

Мярката отговаря на нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на 

културно-историческо и природно наследство  с оглед сплотяване на местната общност. 

Мярката адресира Специфична цел 5 „Валоризиране и съхраняване на природното и културно-

историческо наследство на територията“ от Приоритет 3 „Развитие на териториална идентичност, 

основана на културно-историческо наследство и природни дадености“ от стратегията. 

Мярката допринася за постигане целите на ПРСР за ВОМР за развитие на териториална идентичност 

на основата на специфичния териториален потенциал. 

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

1.Географски: На територията на действие на МИГ Тутракан - Сливо поле; 

2.Обхват на подпомагане: 

• Проектите по мярката следва да отговарят на изискванията на подмярка 7.6 от мярка 7 от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 и т.5.0. Общи условия на СВОМР „МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

• Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0 Общи условия.  

• Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности различни от тези описани в т. 

Допустими дейности от СВОМР „МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

• Не се предоставя финансова помощ от СВОМР на кандидати, получили подпомагане по мярка 

7.6 от ПРСР 2014-2020; 

 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 
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Местни поделения на вероизповеданията регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 

на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон. 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства. 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

1. Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, 

в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

3. Нематериални инвестиции: придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация 

на търговски марки, до пазарната им стойност  

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; 

           Допустимите разходи по т. 4 неможе да надхвърлят следните стойности: 

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходитепо т. 4 немогат 

данадхвърлят 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3; 

2. законсултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по т. 4 немогат 

да надхвърлят 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3; 

3. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни 

дейности, като част от разходитепо т. 4 не могат да надхвърлят 4 на сто от допустимите разходи по т. 

1, 2 и 3; 

4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 немогат да надхвърлят 2 на сто от 

допустимите разходи по т. 1, 2 и 3; 

5. разходите за авторски надзор, като част от разходитепо т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от 

допустимите разходи по т. 1, 2 и 3. Разходите по т. 2 и 3 са допустими само в случай, че се 

Кандидатства за разходи по т. 1 и са необходими за постигане на Целите на мярката и на СВОМР. 

Разходите по т. 4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали 

всички свързани с тях плащания са направени. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на 

разходите т. 4, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. Закупуването чрез финансов лизинг на 

активите е допустимо, при условие ,че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив 

не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10000 лева; 

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

3.Интензитет н финансовата помощ: проекти, при които след извършване на инвестицията не 

е налично генериране на нетни приходи, финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на 

нетни приходи. 
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4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект 

не може да надхвърля 20 000 лева. 

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.6 
 

 

Критерии/Показатели 
Максимален 

 брой точки  

по показателя 

Проектът, включва предложения на хора от местната общност, отговарящи на 

конкретни нужди и очаквания от предлаганата дейност; 

40 

Проектът включва дейности за опазване на културната идентичност на местната 

общност   

20 

Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ ползвателите за 

поддръжка на инфраструктурата; 

40 

Максимален брой точки 100. Подпомагат се проекти получили минимум  60 

точки. 

 

 

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  

 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

• 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. 

Мярката е насочена към Специфична цел 5. Валоризиране и съхраняване на природното и 

културно-историческо наследство на територията, Приоритет 3. „Развитие на териториална 

идентичност, основана на културно-историческо наследство и природни дадености“ от СВОМР на 

МИГ. Мярката допринася и за изпълнение на Специфична цел 2. Разнообразяване на икономическите 

дейности и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле от Приоритет 

1: Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности, 

посредством инициативи в подкрепа развитието на туризма. 

Мярката е програмирана да допринася за изпълнение на приоритетна област 6В.2 от ПРСР и 

адресира специфичните цели на ВОМР за ПРСР/ЕЗФРСР – Развитие на териториална идентичност, 

маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер. 

 

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

Географски: На територията на действие на МИГ Тутракан - Сливо поле; 
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Обхват на подпомагане: Инвестициите да отговарят на изискванията посочени в т.5.0 Общи 

условия; 

 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 

• ЮЛНЦ 

• Читалища 

• Общини Тутракан и Сливо поле 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

• Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и бит, кулинария, 

традиции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, ритуали и тяхното документиране с 

изработване филми клипове, каталози със снимков материал, информационни материали,  сбирки / 

например сбирки от носии, вещи от бита, инструменти и пособия характерни за определен занаят и др./ 

• Популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство посредством 

организиране възстановка на обичаи/ ритуали, организиране на приготвяне и дегустация на местна 

кухня, концерти, временни и постоянни изложби и експозиции, организиране на местни празници – 

събори, панаири и др. 

• Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с опазването на 

територии, животни, растения, природни образувания, свързани със селския фолклор и обичаи, или са 

част от селския пейзаж. Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната 

среда и екотуризъм. Организиране на семинари, лекции, мероприятия за промотиране опазването на 

природните ресурси /вода, почви и др./, местата по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране 

почистване от ТБО  на територии извън населените места и др. 

• Организиране на демонстрационни събития, арт събития и фестивали и други инициативи, 

представящи наследството на територията, имащи потенциал за привличане на туристи . 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

• Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта;  

• Разходи за командировки на територията на МИГ;  

• Разходи за материали, консумативи;  

• Разходи за закупуване на оборудване  – до 20% от общата стойност на допустимите разходи;  

• Разходи за изработване на филми, клипове и др. 

• Разходи за създаване, съхраняване, обогатяване на сбирки;  

• Разходи за създаване и поддържане на интернет сайтове; 

• Разходи за семинари, срещи, групи по интереси, събития, мероприятия и други подобни;  

• Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се 

извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи. 

• Други външни разходи, необходими за изпълнение на проекта: пощенски, за проучвания и др 

Недопустими разходи: Всички указани.“Недопустими разходи“ от т.5.0 Общите условия 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

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

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



54 

 

3.Интензитет н финансовата помощ:  

• 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. 

4.Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект не 

може да надхвърля 20000 лева. 

РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 

За дейностите, за които получателят на финансова помощ действа като „предприятие“ и 

извършва икономически дейности се прилагат правилата за държавна помощ, определени в Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 

декември 2013 г.). При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от 

лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за 

народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз.  

 

Критерии за избор на проекти  към Стратегия за ВОМР по мярка 21 
 

 

Критерии/Показатели 
Максимален  

брой точки 

по 

показателя 

В проектните дейности се предвижда участие на младежи/ жени/ деца/ 

представители на различни възрастови групи /представители на уязвими групи 

(безработни, възрастни хора)/ роми; 

25 

Проекта допринася за повишаване информираността на населението относно 

местното културно-историческо наследство, пренася културен опит, знания, 

умения и традиции между поколенията;   

20 

Проекта повишава екологичната култура и обществена информираност, предлага 

нови подходи/методи за промотиране взаимовръзката между земеделие, околна 

среда и екотуризъм 

25 

Проекта включва организиране на събития/мероприятия/инициативи с потенциал 

за привличане на на туристи 

30 
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Максимален брой точки 100. Подпомагат се проекти получили минимум  45 

точки. 

 

5.2. Мерки от ОПОС (ЕФРР) 

5.2.1. Мярка 109 ОПОС Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата  

Натура 2000 чрез подхода ВОМР 
 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА  

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 и 

допълнително до възможност за подкрепа за развитие на алтернативни форми на туризъм. 

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“.  

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

и  целта на подхода ВОМР по програмата. 

 

ОБХВАТ НА МЯРКАТА 

Мярката обхваща видове от мрежата Натура 2000 с приоритет F1 и F2 съгласно НПРД, които са 

докладвани в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние (U1) и които попадат в териториалния 

обхват на МИГ Тутракан - Сливо поле. 

 

 

Код на 

защитена 

зона 

Име на 

защитена 

зона Приоритет Номер и наименование на мярка Таксономия 

Код на 

вид Име на вид 

Площ на 

вид (ха) 

BG0000168 Лудогорие F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Земноводни 1171 Triturus 

karelinii 

(Triturus 

cristatus 

karelinii)/ 

Голям 

гребенест 

тритон 

226,78 
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BG0000168 Лудогорие F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Земноводни 1188 Bombina 

bombina / 

Червенокоре

мна бумка 

131,72 

BG0000168 Лудогорие F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Влечуги 1220 Emys 

orbicularis / 

Обикновена 

блатна 

костенурка 

79,21 

BG0000171 Лудогорие - 

Боблата 

F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Земноводни 1171 Triturus 

karelinii 

(Triturus 

cristatus 

karelinii)/ 

Голям 

гребенест 

тритон 

346,33 

BG0000171 Лудогорие - 

Боблата 

F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Земноводни 1188 Bombina 

bombina / 

Червенокоре

мна бумка 

809,34 

BG0000171 Лудогорие - 

Боблата 

F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Влечуги 1220 Emys 

orbicularis / 

Обикновена 

блатна 

костенурка 

328,82 

BG0000180 Боблата F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Земноводни 1188 Bombina 

bombina / 

Червенокоре

мна бумка 

367,94 

BG0000180 Боблата F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Влечуги 1220 Emys 

orbicularis / 

Обикновена 

блатна 

костенурка 

139,96 

BG0000529 Мартен - 

Ряхово 

F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания 

Земноводни 1188 Bombina 

bombina / 

Червенокоре

мна бумка 

200,59 

BG0000529 Мартен - 

Ряхово 

F2 М 109 – Инвестиции в 

консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

Влечуги 1220 Emys 

orbicularis / 

Обикновена 

блатна 

костенурка 

142,92 

            

ОБЩА 

ПЛОЩ: 2 773,61 

 

 

ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ 

• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и адрес на управление на 

територията на МИГ Тутракан - Сливо поле; 

• Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;  

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията посочени в под-точка „Кандидати за финансова 

помощ по СВОМР и условия на които трябва да отговарят“ от т.5.0 Общи условия; 
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ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

1. Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно-

незадоволително състояние; 

2. 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. 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

• Разходи за СМР; 

• Разходи за материални активи; 

• Разходи за нематериални активи; 

• Разходи за услуги; 

• Разходи за такси; 

• Разходи за материали; 

• Разходи за провеждане и участие в мероприятия; 

• Непреки разходи; 

• Невъзстановим ДДС; 

• Недопустими разходи /съгласно чл. 26 на ПМС 189/2016 г/; 

 

Конкретните допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително определени в насоките 

за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по ОПОС 2014 – 2020 г. 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

1.Минимален размер на общите допустими разходи за проект – ще бъде определен в насоките 

за кандидатстване по ОПОС 2014-2020; 

2.Максимален размер на общите допустими разходи за проект – Максималният размер на 

допустимите разходи за проект е съгласно насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.  

3.Интензитет н финансовата помощ: Интензитетът на финансовата помощ се определя в 

насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г. 

4. Размер на финансовата помощ по мярката – Максималният размер на субсидията по проект 

ще бъде определен в насоките за кандидатстване по ОПОС 2014-2020г. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ  

 

Критерии Максимален брой точки 

1.  Съответствие и допълняемост 14 

2.  Методика и работен план 16 

3. Трудности и рискове 2 

4.  Капацитет на кандидата 5 

5.  Устойчивост 9 
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6. Финансова оценка  6 

ОБЩО 52 

Няма да бъдат финансирани проектни предложения получили: 

- Общ брой точки по всички критерии по-малък от 31 точки; 

- Резултат по критерий „Съответствие и допълняемост“ по-малък от 8 точки; 

- Резултат по критерий „Методика и работен план“ по-малък от 10 точки; 

- Резултат по критерий “Трудности и рискове” по-малък от 1 точка; 

- Резултат по критерий „Капацитет на кандидата“ по-малък от 1 точка; 

- Резултат по критерий „Устойчивост“ по-малък от 3 точки; 

- Резултат по критерий „Финансова оценка“ по-малък от 4 точки. 
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Мерки по ОПИК (ЕФРР) 

Марка ОПИК 1  Капацитет за растеж на МСП 

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА 

Целта е повишаване капацитета на МСП за пазарно развитие, повишаване производителността 

на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството. 

Мярката адресира СЦ 2 „Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви 

МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“ от Приоритет 1 „Устойчив бизнес, създаващ 

заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ 

Тутракан - Сливо поле. 

Мярката е пряко насочена към Специфична цел „Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на българските МСП“ на Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на 

МСП “ от приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК.   

Мярката допринася за изпълнение целите на ОПИК за ВОМР: подобряване на достъпа до 

финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват 

заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. 

 

ОБХВАТ НА ПОДПОМАГАНЕ 

Географски: На територията на действие на МИГ Тутракан – Сливо поле. 

Специални условия: 

1.Целева група   

МСП, опериращи в следните сектори изведени като приоритетни според НСНМСП и 

идентифицирани в анализа за територията на МИГ: 

• Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С27, С28, 

C29, С30; 

• Интензивни на знание услуги: J62, J63; 

• Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: C10, C11, 

C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C22, C23, C24, C25, C31, C32, C33; 

2.Идентифицирани проблеми, които мярката адресира 

На територията на МИГ функционират малко на брой неземеделски малки и средни предприятия, 

но те осигуряват значителна част от заетостта във формалния сектор, поради което тяхното устойчивото 

развитие е от съществено значение за местното социално икономическо развитие. Малките и средни 

фирми на територията оперират в секторите произвеждащи пластмасови изделия, специализирано 

оборудване, изделия от дърво, изделия за бита, шивашко производство и др. Предизвикателства, пред 

които са изправени тези предприятия са различни: високи производствени разходи, морално остарели 

технологии, недостатъчен производствен капацитет, в някои случаи по-ниско качество на 

произвежданите продукти. Всичко това ограничава пазарната им конкурентноспособност, като от друга 

страна предприятията нямат достатъчно финансов ресурс за разрешаване на тези проблеми. 

Мярката може да привлече и нови производства в секторите на Националната стратегия за 

насърчаване на МСП на територията на МИГ. 

С помощта на финансовата подкрепа по мярката се очаква МСП да внедрят технологии за 

подобряване на производствения процес, да постигнат по-висока производителност, намаляване на 

производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на 
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добавената стойност, което да подобри пазарното им присъствие и да създаде потенциал за експорт и да 

подкрепи устойчивостта им . В средносрочен план мярката ще допринесе за запазване и създаване на 

работни места, ще способства за задържане на местното население и устойчивия растеж на местната 

икономика. 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: 

Малки и средни предприятия (МСП) - Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите и да отговарят на изискванията за малко или средно 

предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.  

Не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микропредприятия на територията на 

МИГ и от предприятия, които не са допустими съгласно демаркацията на ОПИК с други програми.  

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна 

финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 

на Комисията от 18 декември 2013 г, регламент 1301/2013, ЗУСЕСИФ.  

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията посочени в под-точка „Кандидати за финансова 

помощ по СВОМР и условия на които трябва да отговарят“ от т.5.0 Общи условия; 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Допустими са дейности за:  

1/ подобряване на производствените процеси; 

2/добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;  

3/ разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията;  

4/внедряване на нови технологии и/или реинженеринг на процеси за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес,  

5/ инвестиции, свързани със създаване на нов стопански субект, разширяване капацитета на 

съществуващ стопански субект. 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:  

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, 

приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета. 

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице 

едновременно следните условия:  

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват 

от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;  

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект категории 

разходи;  

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;  
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4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз 

и българското законодателство;  

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни 

аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 от 

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, 

L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013;  

7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.  

Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за допустимост 

на разходите за съответния програмен период.  

Разходите могат да бъдат за инвестиции в материални и нематериални активи, за услуги, 

за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; за ноу-хау, придобиване на патентни 

права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение 

на проекта; 

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de 

minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта 

de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.  

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с 

другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро 

за период от три бюджетни години   и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на 

едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка. Размерът на 

получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и 

получената минимална помощ от: 

• предприятието кандидат; 

• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на 

чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията,  

образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013; 

• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се 

възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от 

Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

1.Минимален размер на  общите допустими разходи за проект – минималния размер на БФП 

за проект е не по-малко от 30000 лева. 

2. Максимален размер на общите допустими разходи за проект  е до 391160 лева, съгласно 

чл.10 от ПМС 161/2016. 
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3.Интензитет н финансовата помощ: максималният интензитет на помощта е до 90 % от 

общата стойност на допустимите разходи. 

4.Размер на финансовата помощ по мярката: Максималният размер на субсидията по проект 

е 352044 лева 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ  

Критерии 
Брой 

точки 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на 

проекта  
19 

1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  данъци  и амортизации – 

EBITDA за три финансови години 
6 

2. Производителност на кандидата за три финансови години 3 

3. Приходи от износ за три финансови години 3 

4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови години на 

кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта 
5 

5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година 2 

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление 6 

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови години 3 

2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление 3 

III. Ефект от изпълнението на проекта1 10 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост2 (N, N+1, N+2, N+3) 2 

2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3) 3 

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по 

проекта (N+1, N+2, N+3) 
2 

4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3) 3 

IV. Приоритизиране на проекти  15 

1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС 3 

 
1 При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила година,  N, 

N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта. 
2 Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR). 
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2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за 

смекчаване на последиците от изменението на климата3 и приспособяване към тях 
5 

3. Устойчиво развитие 7 

V. Бюджет и ефективност на разходите 10 

1. Реалистичност на разходите по проекта 2 

2. Реалистичност на плана за действие по проекта 2 

3.Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от 

изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие 
6 

VI. Допълнителни специфични критерии към СВОМР определени от  МИГ 404 

С реализацията на проекта се разкриват работни места за срок най-малко 1 година /5 т. 

за разкрито работно място, по 10т на създадено работно място за безработно лице на 

възраст над 55г. и/или продължително безработно лице. Максимален брой точки по 

критерия – 40. 

40 

Максимален брой точки                  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в 

Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и 

програмите в периода 2014 – 2020 г. 
4 МИГ приоритизира проекти разкриващи дългосрочни работни места, като по този начин отговаря на 

идентифицираната в анализа нужда, от повишаване устойчивостта на МСП, явяващи се основен източник на 

заетост. Допълнителна тежест е дадена за разкрити работни места за идентифицираната в анализа „уязвима група 

на безработните лица на възраст над 55 години и продължително безработни“, като отговаря на потребността от 

улесняване завръщането им работа, посредством създаване на допълнителни работни места по финансираните 

проекти. Така критерият дава приоритет на проекти, изпълняващи СЦ 2 „Разнообразяване на икономическите 

дейности и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле“ от Приоритет 1 

„Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности“ от Стратегията за 

ВОМР. 
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6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: (не повече от 2 

страници) 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
3 732 000  

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 603 000 10 

4.2 
Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти 
100 000 1,7 

6.4 
Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието 

на неселскостопански дейности 
500 000 8,3 

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 

1 860 000 30,9 

7.5 
Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 

429 000 7,1 

7.6 
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

20 000 0,3 

 
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

  

21 
Съхраняване и популяризиране културно-историческо и 

природно наследство на територията на МИГ „Тутракан 

– Сливо поле 

220 000 3,7 

 Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 325 482  

109 

ОПОС 

Подобряване на природозащитното състояние на видове 

от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР 
325 482 5,4 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 000  

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП 1 955 000 32,6 

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
6 012 482 100 % 

 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: 

(не повече от 2 страници)  
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Планираният бюджет по мерки и програми на Стратегията отразява потребностите за подкрепа на 

целевата територия в избраните приоритетни области  и капацитета на потенциалните бенефициенти 

да разработват, изпълняват и съфинансират проекти.  

Бюджетът за СВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле е в размер на 6 012 482 лева, като най-

голям дял в него има ПРСР – 62%, следвана от ОПИК – 32,6%  и ОПОС – 5,4%.  Публичният принос 

от ОПИК е 1 955 000 лв, като е включена една мярка и бюджета е определен въз основа проучване и 

консултации с част от избираемите бенефициенти. Бюджета отчита и целта да се стимулира 

привличане на нови фирми за територията. Приносът от ОПОС е в размер на 325 482 лв и цели 

опазване на биоразнообразието, като потенциал за развитие на туризъм. 

 
За приоритет 1 от стратегията са заделени 3 158 000 или 52,5% от общия бюджет, а на приоритет 

2 – 38,1%. В рамките на приоритет 1,78% са заделени за специфична цел 2 насочена към 

разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на територията. По този 

начин се отговаря на потребностите от: разширяване на разнообразието на произвежданите и 

предлагани неземеделските продукти и услуги /включително развитие на туризъм/; повишаване 

устойчивостта на МСП като основен източник на целогодишна заетост; разширяване възможностите 

за трудова заетост, в това число и самонаемане и задържане на младите хора на територията. При 

разпределяне средства за специфична цел 1 от приоритет 1 са отчетени: нуждата от подкрепа на малки 

земеделски стопанства ангажирани с трудоемко производство както и резултатите от анкетното 

проучване на нагласите на земеделците, като е взето предвид, че голяма част от стопаните нямат 

необходимите финансови средства да съфинансират инвестицията си. За специфична цел 3 към 

приоритет 2 са предвидени 38,1% от общия бюджет  като се цели отговор на петребностите от 

подобряване облика на населените места и инвестиции в инфраструктура за образование, култура, 

спорт и отдих, туризъм. Качеството на тези услуги е един от факторите за задържане на младите хора 

и техните семейства. От друга страна тази цел отговаря на нарастващата нужда от подобрени социални 

услуги, насочени към възрастните хора, чийто дял бележи тренд на нарастване. Във финансово 

изражение най-малка тежест е дадена на 3 приоритет /9,4% от общия бюджет/, но индиректно той дава 

принос за развитие на туризъм /еко,исторически,  фестивален/  и отговаря на нуждите от запазване на 

природата и биоразнообразието и развитие на териториална идентичност. 

 

ПРСР
62 %

ОПИК
32,6

ОПОС
5,4

БЮДЖЕТ СВОМР ПО ПРОГРАМИ
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Планираният публичен принос от ЕЗФРСР в СВОМР е 3 732 000 лв /62%/. За финансиране от 

този фонд са програмирани 7 мерки. Бюджетът по М 4.1 /16,2% от бюджета по ПРСР/ отчита целите 

на мярката за повишаване  устойчивостта и конкурентноспособността на малките земеделски 

стопанства с трудоемко производство. М.4.2 е насочена към добавяне на стойност към земеделската 

продукция,, посредством  нейната преработка но не е заделен голям бюджет /2,7%/, поради очакваното 

по-малко търсене на подкрепа, заявено в анкетното проучване на нагласите на земеделците. В тази 

връзка МИГ трябва да работи и в посока на промяна на нагласите на земеделските стопани. Бюджетът 

по М 6.4 отговаря на целите за деверсификация на общинската икономика в неземеделски дейности, в 

т.ч. развитие на услугите за населението, развитие на туризъм и създаване на заетост. Бюджетът по 

М.7.2  и М. 7.5 отчита проучване на приоритетни проекти, свързани с подобряване качеството на 

публичните услугите за населението и за развитие на туристическа инфраструктура. Бюджетът по 

М.7.6 е определен на база проучване на състоянието на сградите на вероизповеданията и насочване 

подкрепата към най-належащи ремонтни дейности. М.21 е с малък бюджет, тъй като максималната 

стойност на проектните предложения е малка и насочва подкрепата към по-качествени проекти. 

“ 
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Разпределение на бюджета по 
приоритети и специфични цели
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БЮДЖЕТ ПРСР
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7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

(не повече от 4 страници) 

Планът за действие на МИГ Тутракан – Сливо поле за превръщане на целите в действия включва 

няколко взаимосвръзани етапа, подредени във времева последователност. Реализацията на целите на 

стратегията за водено от общностите местно развитие започва със сключване на договор за нейното 

финансиране.  

Първият етап на превръщане на целите в действия включва официално стартиране на работата 

на екипа и ефективно планиране на работата. Предвижда се да се започне с краткосрочно обучение на 

екипа на МИГ с цел запознаване с изискванията и отговорностите на всеки един експерт. МИГ ще 

организира и обучение на членовете на Общото събрание на сдружението, с оглед включването им в 

Комисии за избор на проекти. Съгласно чл.41 от ПМС 161 в двумесечен срок ще бъде разработена 

недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР,  като се 

подготвят насоки, включително ред за оценка на проектните предложения. УО на съответните програми 

одобряват реда за оценка по съответните мерки, а УС на МИГ утвърждава насоките. МИГ  

своевременно публикува на интернет страницата си индикативен график за приемите по съответните 

мерки от стратегията за ВОМР. Управителният съвет на МИГ ще взема решение за обявяване на подбор 

на проекти при съобразяване с индикативния график и ще одобрява покана за прием на заявления от 

потенциални получатели на финансова помощ. Поканата за кандидатстване, насоките, методиката за 

оценка, правилата за работа на комисията ще се публикуват на сайта на МИГ и в ИСУН в нормативно 

определените срокове. В съответствие с изискванията на нормативната уредба, екипът на МИГ  ще 

подготви и представи на УО на ПРСР заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4.  

Следващата стъпка е изпълнение на всички административни процедури по реализация на 

стратегията за водено от общностите местно развитие - информационни кампании, консултации, 

обучения, организация на документооборота и др. Информационните кампании имат за цел да 

информират населението от територията на МИГ за началото на изпълнение на стратегията за водено 

от общностите местно развитие и възможностите, които тя предлага за развитие на бизнеса. 

Консултациите ще подпомогнат усилията на потенциалните бенефициенти за обсъждане на идеите за 

кандидатстване по СВОМР, които имат и за изготвяне на проектни предложения. Обученията ще бъдат 

насочени към придобиване на умения относно подготовката и изпълнението на проекти от страна на 

заинтересованите страни от територията на МИГ.  

Организацията на документооброта на МИГ е от основно значение за успешното прилагане на 

стратегията за ВОМР, тъй като ще осигурява прозрачност и проследимост на прилагане на процедурите 

за работа на всички звена на МИГ и ще документира всички процеси, свързани с изпълнението на 

стратегията. Документацията на МИГ ще осигурява необходимата база данни за взимане на правилни 

управленски решения от страна на УС и ОС на сдружението.  

Вторият етап на превръщане на целите в действия обхваща откриването на приеми за проекти 

към стратегията за ВОМР. Ще бъде осигурена възможност на всички кандидати да подадат своите 

проекти. Началната дата на приема, продължителността, начина за определяне на бюджет, се определят 

по процедурите за изпълнение на СВОМР и в рамките на одобрения и бюджет. Първата година се 

предвижда да се открие целогодишен прием на проекти по мерките от ПРСР, с цел да се даде достатъчно 

дълъг срок за подготовка на проектните предложения от кандидатите. Приема временно ще бъде 

затварян, с цел оценка на постъпилите предложения и след това ще се отваря отново. Мерките по ОПИК 
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и ОПОС се предвижда са се отворят след изтичане на първата година от стартиране на СВОМР с цел 

по-широко полуляризиране и подготовка на потенциалните бенефициенти Следващите години всички 

мерки ще се отварят за кандидатстване минимум един път годишно при наличие на финансов ресурс. 

Председателя на УС на МИГ утвърждава за всяка процедура насоки, определящи условията за 

кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията. Преди утвърждаването, 

проектите на документите се съгласуват за съответствие с приложимите правила за държавни помощи 

с министъра на финансите по реда на чл.26 от ЗУСЕСИФ. Подаването на проектните предложения ще 

се извършва в ИСУН. МИГ ще подпомага кандидатите като им предоставя разяснения за използване на 

системата. 

Третият етап включва оценка на подадените проектни предложения. Подборът и одобрението 

на заявленията по всяка мярка от Стратегията ще се извършват от МИГ в срок до 30 работни дни от 

изтичане на крайния срок на приема. Получените заявления ще се проверяват за административно 

съответствие и допустимост, съгласно изискванията на мярката от одобрената стратегия за ВОМР. След 

приключване на оценката за административно съответствие и допустимост въз основа на решение на 

УС на МИГ,  председателят на УС ще назначава Комисия за избор на проекти. Членове на КИП могат 

да бъдат служители на МИГ, членове на Общото събрание на МИГ и външни експерти оценители. Не 

по-малко от 1/3 от членовете на комисията ще са членове на Общото събрание. Членовете на КИП ще 

извършват оценка на заявленията независимо един от друг и ще попълват индивидуален контролен 

лист. Общата оценка за всеки проект ще се формира като средноаритметична от оценките на членовете 

на КИП. КИП ще класира заявленията в низходящ ред съобразно получения брой точки до размера на 

определения бюджет по съответната покана за прием, като работата на комисията приключва с 

изготвяне доклад до председателя на УС. 

В срок до 5 работни дни от приключване работата на КИП, УС на МИГ одобрява оценителния 

доклад. МИГ уведомяват кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са одобрени 

частично, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от Управителния съвет на 

МИГ. Оценителният доклад се изпраща от МИГ чрез ИСУН до ръководителите на УО/ДФЗ на 

програмите, финансиращи проектите, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад 

от Управителния съвет за извършва проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ. 

След одобряване на оценителния доклад от УО/ДФЗ  се взема решение за предоставяне БФП по всяко 

проектно предложение и се подписва административен договор с бенефициента, като МИГ подписва 

като трета страна.  

МИГ изпраща покана за участие на наблюдатели до управляващите органи на програмите, по 

които е предвидено финансиране по стратегията, с цел да гарантират законосъобразното и правилно 

провеждане на процедурата за подбор на проекти.  

Четвъртият етап е свързан с проследяване изпълнението на проектите, мониторинг и контрол, 

посещения на място.  

Изпълнението на отделните проекти в рамките на СВОМР се извършва съобразно изискванията 

на всяка от финансиращите програми. За всеки проект МИГ ще оформя досие, съхраняващо всички 

документи, които имат отношение към изпълнение на дейностите по проекта. Наблюдението на 

изпълнението на проектите е от особена важност за изготвяне на годишна оценка, която ще се изготвя 

въз основа на годишния доклад по подмярка 19.2. МИГ ще подготвя писмен документ по определен 

формат, в който ще регистрира резултатите от проверка на място и ще съхранява в досието на 

съответния проект. При установяване на проблеми  ще бъдат предприемани корективни мерки. 
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Екипът на МИГ ще подпомага одобрените кандидати при подготовка заявки за плащане и 

изготвяне доклади за отчитане на изпълнението. МИГ ще оказва методическа помощ на всеки етап от 

изпълнение на проекта. Методическата помощ може да включва: разясняване на процедури, срокове, 

конкретни изисквания по съответните мерки като се предоставя писмено, въз основа на зададен в 

писмен вид въпрос. Кореспонденцията ще се съхранява в досието на съответния проект. 

Следващите дейности са хоризонтални и са свързани с мониторинга и оценката на 

СВОМР. Както е разписано е раздел 8.4, МИГ ще събира информация за изпълнението на ниво проект  

и след приключване на процедурата за избор на проекти (с подписване на договор)  ще се прави анализ 

на напредъка по съответната мярка. Освен това, всяка година ще се прави анализ на напредъка на 

изпълнението на всички мерки и ще се подготвя годишен доклад за УС на МИГ и за УО на ПРСР и 

другите ОП, като се предприемат корективни действия ако е необходимо. На основата на този анализ 

ще се взимат решения за отваряне на мерките, включително и за тематични приеми и др.  

 Дейностите по Оценката на изпълнението на СМР ще започнат в началото на изпълнение на 

СМР. Ще бъдат конкретизирани въпроси за оценка и определени източници за информация, за 

ефективността на изпълнението и други. Предвижда се обучение за екипа на МИГ и УС  и партньорите 

за извършване на самооценка. 

Оценката на процеса за прилагане ще се извършва чрез тематични прегледи на отделни аспекти 

на прилагането и първоначалните резултати. Предвижда се през 2018 да се проведе задълбочено 

проучване на първоначалните резултатите от изпълнението на цялата стратегия, което да послужи и за 

Стратегическата оценка на ПРСР 2014-2020, планирана за 2019 г. 

Окончателната оценка ще се проведе в края на изпълнението на СМР най-малко 6 месеца след 

приключване дейностите по проектите, като подготовката за това ще започне значително по-рано. 
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8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 

капацитета на местната инициативната група за действие да изпълни стратегията, и 

описание на специфичната уредба относно оценката:(не повече от 12 страници) 

8.1. Организационна структура на МИГ: 

- организационна структура/схема. 
 Органограма на МИГ Тутракан – Сливо 

поле 

 

8.2. Управление на МИГ: 

- органи за управление и контрол;   

СНЦ МИГ Тутракан - Сливо поле е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ с 

дейност в обществена полза. Седалището на МИГ Тутракан – Сливо –поле е в гр. Тутракан. 

 Общото събрание /ОС/ е върховен орган за управление на сдружението и се състои от всички 

негови членове. Към датата на кандидатстване по покана на МЗХ 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 ПРСР 2014-2020г., членовете на МИГ Тутракан-Сливо поле са  42 /36 

юридически лица и 6 физически лица/, представители на различни заинтересовани групи, както е 

посочено в таблицата по-долу. 

Експерт 

rrrrruикономист 

Изпълнителен директор 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ   

42 члена 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 7 члена 

Изпълнителен орган 

ЕКИП НА МИГ 
Помощни органи 

Комисия за избор на проекти 

Експерт СМР 
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Идентифицираните в анализа заинтересовани страни имат 71% представителство в 

общото събрание на сдружението. В общото събрание членуват представители на 17 населени 

места, т.е. има представителство на над 50% от всички 26 населени места. Представителите на 

публичния сектор съставляват 4,8 % от имащите право на глас в общото събрание, представителите на 

стопанския сектор – 47,6 % и на нестопанския сектор 47,6 %. Всички юридическите лица имат седалище 

на територията на МИГ, а физическите лица постоянен адрес. Правомощията на общото събрание са 

указани в чл.32 от Устава на сдружението. 

Управителният съвет на МИГ Тутракан-Сливо поле е постоянно действащ орган за управление 

на Сдружението. Състои се от 7 юридически лица (1 председател и 6 членове) със седалища на 

територията на действие на МИГ, избрани с мандат от пет години. Представителите на стопанския 

сектор в УС съставлява 43% от имащите право на глас, на нестопанския 28,5% и на публичния – 28,5%. 

Правомощията на УС, свързани с управление на Стратегията за местно развитие са указани в чл.42 на 

Устава на сдружението. УС взема решение за образуване помощен орган – Комисия за избор на 

проекти, съгласно изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015г на МЗХ. 

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.  Председателя на УС 

представлява МИГ пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други 

физически и юридически лица; подписва договори с бенефициентите по СВОМР, назначава 

изпълнителния директор. Правомощията на председателя са указани в чл. 49 от Устава на сдружението. 

Изпълнителен орган за прилагане СВОМР е екип на МИГ, който се състои от изпълнителен 

директор и експерт СМР към момента на кандидатстване, като се предвижда и назначаване още един  
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експерт, които следва да отговарят на изискванията за тази позиция и общите изисквания за служител 

на МИГ.  

- описание на позициите и изискванията към 

изпълнителния директор и персонала. 
  

Основните отговорности и задължения на екипа са в съответствие с чл. 62 на Наредба 

22/14.12.2015г. на МЗХ.  

Оперативното ръководство по прилагане на Стратегията за ВОМР се осъществява от 

изпълнителния директор на МИГ Тутракан - Сливо поле, който управлява екипа на МИГ. Минималните 

изисквания за заемане на длъжността, са посочени в Устава на сдружението чл.52: висше образование, 

най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж от минимум 5 години, минимум 2 г. управленски 

опит, опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, 

финансирани от ЕС или от други международни донори. Изпълнителния директор се избира от УС и 

назначава от председателя на  УС. Отговорностите му са описани в чл. 52 от Устава и детайлно 

разписани в длъжностната характеристика, приложена към формуляра за кандидатстване.  

Изпълнителният директор: организира изпълнението на стратегията за местно развитие, прилага 

процедури и правила, одобрени от УО на съответните програми и такива, включени в договора за 

финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие, като гарантира интересите на местната 

общност, както са представени в настоящата стратегия; ръководи цялостната дейност на сдружението; 

изпълнява решенията на УС; насочва дейността за постигане на приоритетите и специфичните цели на 

СМР; подписва финансови и административно управленски документи, договори и др. 

Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да отговаря на следните минимални 

изисквания: да има завършено висше образование, най – малко степен „бакалавър“; общ професионален 

стаж най-малко две години; наличие на опит в реализиране на проект/ програма/ стратегия, 

финансирани от ЕС или друг донор. Експертът по прилагане на стратегията: информира, консултира и 

подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати; изготвя проекти на необходимите 

документи във връзка с провеждане на процедури по подбор на проекти към СВОМР, подпомага 

дейността на комисията за подбор на проекти; осъществява оперативен мониторинг на изпълняваните 

проекти, подпомага бенефициентите при подготовка на заявки за плащане и доклади за изпълнение, 

осъществява мониторинг на изпълнение на стратегията за ВОМР; предоставя информация и участва в 

изготвянето на годишни доклади, отчети, оценки и други задачи детайлно описани в длъжностната 

характеристика. 

 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 

Административен капацитет 

Капацитетът  на МИГ да изпълнява Стратегия за ВОМР е граден във времето, като началото е 

поставено с изпълнение на проект по подготвителната подмярка 431-2 „Придобиване на умения и 

постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи в селските райони по 

ПРСР 2007-2013 г., Договор РД 50- 230/03.06.2009г., на стойност 168659 лева.   

В резултат от изпълнение на проекта на територията на общини Тутракан и Сливо поле е 

създадена местна инициативна група и разработена стратегия за местно развитие, която за съжаление 

не  получи финансиране в рамките на програмен период 2007-2013.  

Процесът по изграждане на административен капацитет на МИГ продължи с изпълнение на 

проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по ПРСР 2014-2020г. В изпълнение на 
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проектните дейности МИГ Тутракан - Сливо поле проведе широка информационна кампания преди 

стартиране процеса по подготовка на СВОМР с участие на представители от всички населени места от 

двете общини. В процеса по разработване на стратегията бяха проведени серия консултативни срещи и 

обсъждания с представители на всички заинтересовани групи с цел отразяване на техните мнения, 

забележки, препоръки към разработвания проект на документа. Организирани бяха и конференции в 

двата общински центъра за представяне на стратегията за водено от общностите местно развитие.  

Промените в стратегията, които бяха направени с оглед спазване на Насоките за определяне условията 

за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените СВОМР за прием 2017, бяха обсъдени с 

представители на   заинтересованите страни на среща, проведена на 10 август 2017. Обобщените 

резултати от изпълнение на подготвителните дейности са следните: общ брой участници в 

работни/информационни срещи, конференции, консултативни срещи и обсъждания – 482; обучени 

лица - 67; население обхванато от информационни събития – 60%; обхванати населени места – 26; 

изградени бази данни със заинтересовани лица и местни лидери. 

Документите, доказващи административния опит на МИГ са дадени в Приложение 21. 

 В резултат на широката кампания по разработване на  стратегията, тя е подкрепена от над 2% 

от жители от територията. Списъкът за подкрепа е даден в приложение 13.  

Формираният екип на МИГ  се състои от изпълнителен директор и експерт по прилагане на 

СВОМР, с които има подписани споразумения за наемане на трудов договор на пълен работен ден. 

Изпълнителният директор притежава висше образование, степен доктор, професионален стаж над 20 

години, управленски опит над 5 години, богат опит по проекти, финансирани от ЕС, на стойност над 

100 хил. лева. Експерта по прилагане на СВОМР притежава висше образование, степен магистър, 

професионален стаж над 9 години, опит в реализиране на европейски проекти. Доказателство за това 

са приложените документи по т.15. Длъжностните характеристики за двете позиции са приложени по 

точка 16. 

Технически капацитет 

МИГ разполага с нает самостоятелен офис, състоящ се от работно помещение, обособен архив 

и зала за провеждане на срещи. Офисът се намира на втория етаж в сграда  на ул.“Трансмариска“ 10. 

Достъпът до офиса на хора с увреждания се осъществява с асансьор, а достъпът до сградата е осигурен 

с рампа. За осигуряване нормалната работа на екипа, офисът е оборудван и обзаведен с: маса 

компютърна 12/57/73 –  3бр;-Работни столове – Golf GTP – 3 бр; шкаф за офис техника 70/60/66 – 2 бр.; 

стелаж 80/40/162 – 2 бр; Стелаж 80/40/200 – 1бр; посетителски столове – 6 бр;; заседателна маса 

180/90/74 – 1 бр.;-Закачалка – 1 бр.; флипчарт 70/105 – 1 бр.; екран Vega на стойка 150/150 – 1 бр.; 

лаптоп – 3 бр.; мултифункционално устройство/принтер/скенер/копир – 2 бр. Документите доказващи 

наличието на оборудван и обзаведен офис за нуждите на МИГ са приложени в т.17 и т.18. 

Финансов капацитет 

С решение № 439 по Протокол №28 от 20.07.2017г. на Общински съвет Тутракан и решение 

№278 по Протокол №28 от 27.07.2017г  на Общински съвет Сливо поле е осигурен безлихвен заем в 

размер на 3,01% от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията.  

Доказателства за финансов капацитет на МИГ за изпълнение на СВОМР са приложени в т.20. 
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8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

 Мониторинга и оценката се основават на един обобщен модел представляващ съотношението 

между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и 

осъществените въздействия. 

Извършването на мониторинг на СМР е процес на системно и непрекъснато събиране и анализ 

на информацията за хода на реализацията на СМР и постигане на поставените цели, резултати и 

заложените индикатори. Получената информация ще се използва за целите на управлението - 

осъществяване на контрол и вземане на управленски решения за продължаване, изменение, допълване 

или прекратяване на реализацията за всеки един проект по отделно. Основната цел е да се следят и 

измерват постигането на целите и индикаторите по мерките на СМР в хода на тяхната реализация. В 

списъка на индикаторите раздел 9 са включени всички индикатори за изпълнение и резултат за 

съответните мерки от ПРСР, ОПОС и ОПИК и са добавени специфични индикатори за Стратегията на 

МИГ.  Данните по индикатори за изпълнение ще се събират и включват в базата данни след договаряне 

на проекта, а по индикатори за резултат след разплащане. 

Кандидатите и бенефициентите ще са задължени да предоставят данни по индикаторите, като 

във формуляра за кандидатстване и заявката за плащане ще има приложен формуляр за индикатори. 

Достоверността на подадената от бенефициентите информация ще се проверява от Екипа на МИГ при 

провеждане на посещения на място. След включване в информационната система данните ще се 

валидират.  

Системата за мониторинг предвижда да се провежда поне едно посещение на място за оценка на 

напредъка на изпълнението и резултатите. При инвестиционните проекти това посещение ще се 

провежда в края на изпълнението и преди подаване на заявка за плащане. В случай на рискови 

инвестиционни проекти, мониторинг на проекта ще се провежда и по време на изпълнението. 

МИГ ще извършва анализ на напредъка в прилагането на Стратегията поне веднъж годишно при 

подготовката на Годишните доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР. Годишните 

доклади за изпълнението ще анализират напредъка в договарянето на средствата, изпълнението и 

разплащането на проектите и напредъка по индикаторите за мерките, дадени в Раздел 9.1. 

Системата за оценка има за цел подобряване на ефикасността, ефективността и въздействието 

на прилагането на Стратегията чрез извършване на периодичен преглед на резултатите и напредъка към 

изпълнение на целите на Стратегията и разработване на препоръки и/или извличане поуки за бъдещи 

интервенции.  

МИГ Тутракан – Сливо поле ще приеме план за оценка, който определя целите, обхвата, 

тематиката, управлението и комуникацията на дейностите за оценка на стратегията за ВОМР. 

Отговорност за планиране на дейностите по оценка ще има изпълнителния директор на МИГ, а самата 

оценка ще се извършва от външни изпълнители. Планът за оценка предвижда провеждането  на 

ежегодна тематична оценка.  

По време на изпълнението е предвидена една цялостна междинна оценка на напредъка в 

изпълнението на Стратегията, която ще е насочена към оценка на първоначалните резултати, като ще 

се заложи тя да се проведе през 2018 г. Този срок е планиран, за да може Междинната оценка да 

документира напредъка и да събере информация, която се очаква да е необходима за разширения 

Годишен доклад за изпълнение на ПРСР през 2019 г. Междинната оценка ще включва също и оценка в 

изпълнението на комуникационни план, по индикатори включени в този план.  

По време на изпълнението е планирано провеждането тематични оценки, които да включват 

задълбочен преглед на отделни аспекти на изпълнението, мерки, цели или приоритети. В плана за 
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оценка ще се разпише индикативен списък на темите на тематичните оценки, който да може се допълва 

и изменя по време на прилагането. В индикативния списък ще се  включат следните теми: ефективност 

на процеса на прилагане и административна тежест за потенциалните кандидати; резултати върху 

подобряване на възможностите за заетост и качеството на живот на различни възрастови групи;; 

резултати за развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни 

в развитието на територията.  

В края на изпълнение на стратегията се предвижда изпълнение на последваща оценка, която да 

отчете резултатите от прилагането и извличане на поуки и добри практики. 

Планирането и изпълнението на дейностите за мониторинг и оценка са отговорност на Екипа на 

МИГ. В плана за оценка ще се включат дейности за повишаване на капацитета на Екипа на МИГ и УС 

в оценка, като в началото на изпълнението ще се предвиди обучение за системите за събиране на данни 

за мониторинг на изпълнението и методите за самооценка на качеството на партньорството и 

включването на уязвими групи.  

Резултатите от мониторинга и оценката ще бъдат широко комуникирани. Годишните доклади за 

изпълнението и докладите за оценка ще бъдат обсъждани на заседания на УС, общо събрание на МИГ 

и ще бъдат комуникирани на всички заинтересовани страни чрез публикуване на резюме на сайта на 

МИГ. 

 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места: 

Разработването на система от ключови индикатори за оценка на СМР са съобразени със 

съществуващите и възможни източници на информация и степента на важност за мониторинга и 

оценката на СВОМР. 

Базовата стойност ще е нула за всички показатели, за да има обективна оценка на постигнатите 

резултати. 

Източниците на информация за попълване базите данни за индикатори на мониторинга ще са 

финалните отчети (ако е приложимо и междинни) на бенефициентите, мониторинга и посещенията на 

място, годишните доклади за изпълнението на СВОМР и др. 

Индикаторите свързани със създадени работни места включват изискването, продължителността 

на договора с наетото лице  да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното 

място се отчита като 0,5 бр. 

 

Индикатори за изпълнение на СВОМР 

Вид Индикатор Цел до 2025 Източник на информация 

брой стойност 

 

 

Изходен 

Брой проектни предложения, 

консултирани от екипа на МИГ 

83 х Отчети на МИГ 

Брой проектни предложения, 

подадени  по СВОМР /в т.ч. по ПРСР, 

ОПОС, ОПИК/ 

70 х Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените 

 проекти /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, 

ОПИК/ 

67 6 012 482 База данни за индикатори на 

мониторинга 
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Брой и стойност  финансирани проекти 

по СВОМР /в т.ч. по ПРСР, ОПОС, 

ОПИК/ 

70 6 012 482 Регистър на договорите 

Брой и стойност на подадените 

искания за плащане /в т.ч. по ПРСР, 

ОПОС, ОПИК/ 

83 6 012 482 База данни за индикатори на 

мониторинг 

Брой и стойност на одобрените 

искания за плащане /в т.ч. по ПРСР, 

ОПОС, ОПИК/ 

83 6 012 482 База данни за индикатори на 

мониторинг 

Брой и стойност на успешно 

приключилите проекти /в т.ч. по 

ПРСР, ОПОС, ОПИК/ 

67 5 213 482 База данни за индикатори на 

мониторинг 

Усвояемост на планираните средства 

по ПРСР, ОПОС, ОПИК /%/ 

100 х Годишни доклади 

Резултат Брой подпомогнати предприятия: 

микро, МСП 

13 

 

х База данни за индикатори на 

мониторинг 

Брой подпомогнати хранително-

преработвателни предприятия 

2 х База данни за индикатори на 

мониторинг 

Брой подпомогнати земеделски 

стопани: за земеделски; за незем. 

дейности 

21 х База данни за индикатори на 

мониторинг 

Брой подпомогнати туристически 

дейности/ обекти  

2 х База данни за индикатори на 

мониторинг 

Видове, за чието съхраняване са 

изпълнени консервационни дейности 

3 х База данни за индикатори на 

мониторинг 

Частни инвестиции допълващи 

публичната подкрепа за мерки по 

ОПИК /евро/ 

х 120000 База данни за индикатори на 

мониторинг 

Брой създадени работни места по 

ПРСР и ОПИК /разбивка по населени 

места; по пол, възраст, уязвими групи/ 

26/ 

10 

х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой подпомогнати: млади хора до 40г 

/в т.ч ЗП/, безработни 

 

12/1/1 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой стопанства/предприятия въвели 

иновации 

6 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети 

Годишен брой на туристите, 

посещаващи подкрепените 

туристически  обекти 

2000 х База данни  за индикатори на 

мониторинг 

Население, което се ползва от 

подобрените услуги с разбивка по вид 

(деца; младежи; жени;  уязвими 

групи)  

14000 х База данни  за индикатори на 

мониторинг 

Брой организирани активни 

граждански групи за опазване и 

популяризиране на природното и 

културно-историческо наследства на 

територията  

5 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/ отчети 

Участие на жени, младежи, уязвими 

групи в инициативи за опазване и 

популяризиране на природното и 

културно-историческо наследства на 

територията 

100  

х 

База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

 

9.2. Индикатори по мерки: 
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(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

 Индикатори по мярка 4.1 

Вид  Индикатор Цел до 2023 Източник на информация 

брой Стойност 

лв. 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

Брой и стойност на подадените 

проекти 

20 603 000 Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените проекти 20 603 000 База данни МИГ 

Брой и стойност  финансирани проекти  

 

20 603 000 Регистър на договорите 

Брой и стойност на успешно 

приключилите проекти 

20 603 000  

Брой подпомогнати стопанства: 

в т.ч. в сектори „плодове, зеленчуци“ 

и/или „етерично-маслени и лечебни 

култури“и/или „животновъдство“ 

и стопанства на стопани на възраст до 

40години. 

 

20 

 

15 

 

10 

х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой създадени работни места: по пол, 

възраст, уязвими  групи 

10  х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой стопанства въвели иновации 5 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Стойност на инвестициите: по вид 

(материални, нематериални); 

х 553 000/ 

50 000 

База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

 

Индикатори по мярка 4.2 

Вид  Индикатор Цел до 2023 Източник на информация 

брой Стойност 

лв. 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

 

Брой и стойност на подадените 

проекти 

2 100 000 Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените проекти 2 100 000 База данни МИГ 

Брой и стойност  финансирани проекти  

 

2 100 000 Регистър на договорите 

Брой и стойност на успешно 

приключилите проекти 

2 100 000  

Брой подпомогнати предприятия: 

в т.ч. в сектори „плодове, зеленчуци“ 

и/или „етерично-маслени и лечебни 

култури“и/или „животновъдство“ 

и предприятия преработващи 

собствена продукция. 

 

2 

 

2 

 

1 

х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой създадени работни места: по пол, 

възраст, уязвими  групи 

4  х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой предприятия въвели иновации 1 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Стойност на инвестициите: по вид 

(материални, нематериални); 

х 100 000 База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   
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Индикатори по мярка 6.4 

Вид  Индикатор Цел до 2023 Източник на информация 

брой Стойност 

лв 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

Брой и стойност на подадените 

проекти 

7 500 000 Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените проекти 7 500 000 База данни МИГ 

Брой и стойност  финансирани проекти  

 

7 500 000 Регистър на договорите 

Брой и стойност на успешно 

приключили проекти 

7 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой подпомогнати земеделски стопани 

за незем. дейности 

1 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой подпомогнати микро 

предприятия 

6 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой подпомогнати туристически 

дейности/ Обекти  

2 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой създадени работни места: по пол, 

възраст, уязвими групи 

10 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Стойност на инвестициите: по вид 

(материални, нематериални); 

х 450000/ 

50000 

База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой подпомогнати: 

млади хора до 40 год;  

безработни 

 

2 

1 

х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

 

Индикатори по мярка 7.2 

Вид  Индикатор Цел до 2025 Източник на информация 

брой Стойност 

лева 

Изходен Брой и стойност на подадените 

проекти 

12 1 860 000 Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените проекти 12 1 860 000 База данни МИГ 

Брой и стойност  финансирани проекти 

по: по вид бенефициент, по тип 

инфраструктура /спортна, социална, 

образователна, свързана с култура, 

зелени площи/ 

12 1 860 000 Регистър на договорите 

Брой  и стойност на успешно 

приключили проекти: по вид 

бенефициент, по тип инфраструктура 

/спортна, социална, образователна, 

свързана с култура, зелени площи/ 

12 1 860 000 База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Резултат Население, което се ползва от 

подобрените услуги с разбивка по вид 

(деца; младежи; жени;  уязвими групи)   

12000 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   
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Индикатори по мярка 7.5 

Вид  Индикатор Цел до 2025 Източник на информация 

брой стойност 

Изходен Брой и стойност на подадените 

проекти 

4 429 000 Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените проекти 4 429 000 База данни МИГ 

Брой и стойност  финансирани проекти 

в т.ч популяризиращи културно-

историческото и природно наследство и 

по вид бенефициент 

4 429 000 Регистър на договорите 

Брой и стойност на успешно 

приключили проекти: по вид 

бенефициент 

4 429 000 База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Резултат Брой създадени работни места: по пол, 

възраст, уязвими групи 

2 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Годишен брой на туристите, 

посещаващи туристическите обекти 

2000 х База данни  за индикатори на 

мониторинг  

 

Индикатори по мярка 7.6 

Вид  Индикатор Цел до 2023 Източник на информация 

брой стойност 

Изходен Брой и стойност на подадените 

проекти 

3 200000 Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените проекти 3 200000 База данни МИГ 

Брой и стойност  финансирани проекти  3 200000 Регистър на договорите 

Брой и стойност на успешно 

приключили проекти 

3 200000 База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Резултат Население, което се ползва от 

подобрената инфраструктура  

2000   х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Индикатори по мярка 21 

Вид  Индикатор Цел до 2023 Източник на информация 

брой стойност 

Изходен Брой и стойност на подадените 

проекти 

15 200000 Регистър на подадените 

заявления за подкрепа 

Брой и стойност на одобрените проекти 15 200000 База данни МИГ 

Брой и стойност  финансирани проекти 

по: по вид бенефициент 

15 200000 Регистър на договорите 

Брой и стойност на успешно 

приключили проекти: по вид 

бенефициент,  

15 200000 База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Резултат Брой инициативи за местното културно 

наследство 

10 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   
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Брой инициативи за опазване на 

природното наследства 

5 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой организирани демонстрационни 

събития/арт 

събития/фестивали/изложби 

5 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой участници в проектни дейности 

/жени, младежи, уязвими групи, роми/ 

100 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой организирани активни 

граждански групи за опазване и 

популяризиране на природното и 

културно-историческо наследства на 

територията 

5 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой посетители на организирани 

демонстрационни събития/арт 

събития/фестивали/изложби 

1500 х База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

 

Индикатори по мярка 109 ОПОС * 

Индикатор Цел до 2023 Източник на информация 

Площ на местообитания на видове, подкрепени с 

цел постигане на по-добра степен на съхраненост  

2773.61 ха База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Видове, за чието опазване се изпълняват дейности 3 броя База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

*Очакван брой подадени проекти по мярката – 2. 

 

Индикатори по мярка  ОПИК 1 

Индикатор Цел до 2023 Източник на информация 

Брой на предприятията, получаващи 

безвъзмездни средства 

7 База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Частни инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа за предприятията /евро/ 

120000 База данни  за индикатори на 

мониторинг/финални отчети   

Брой създадени работни места: по пол, възраст, 

уязвими групи 

10 База данни  за индикатори на 

мониторинг 

 

 
 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

(не повече от 2 страници) 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на принципа на равенство между половете;   

Правата на равенство и недопускането на условия за дискриминация са водещ принцип при 

финансирането на проекти и бенефициенти чрез европейските фондове. Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле е разработена в съответствие с тези 

принципи. МИГ гарантира равноправното участие на мъжете и на жените в процеса на изпълнение и 

мониториране на стратегията. Критериите за избор на проекти по всяка една от мерките на стратегията 

за ВОМР също са в съотвествие с принципите на равноправие и липса на дискриминация и ще 

гарантират равният достъп на всички жители на територията без оглед на техните специфики до 

финансовия ресурс от стратегията. Допустимите кандидати по мерките са определени единствено в 
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зависимост от специфичните изисквания по всяка мярка и насоките, съгласно Регламент (ЕС) 

1305/2013. По стратегията за ВОМР изпълнителите на дейности ще могат да бъдат всички потенциални 

кандидати, без оглед на расова принадлежност, етническа принадлежност, религия или 

вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При избора на проекти ще бъде даван 

приоритет на проекти младежите до 40 г, както и на проекти на безработни лица, с цел улесняване 

самонаемането, трудова реинтеграция и задържане на младите хора на територията. 

- допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности;  

При изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие МИГ Тутракан - Сливо 

поле ще следва политика на осигуряване на равен достъп на всички граждани - заинтересовани лица, 

включително на хора с увреждания и представители на малцинствени и уязвими групи, до финансов 

ресурс, до обекти на инфраструктурата, продукти и услуги, създадени чрез средствата по стратегията.  

С цел гарантиране на принципа на закрила от дискриминация, още в процеса на подготовка на 

стратегията за ВОМР МИГ предприе стъпки към постигане на максимална достъпност  - чрез пригоден 

за достъп на всички граждани офис, чрез използване на множество информационни източници и 

постоянни срещи с населението на територията.  

Така посредством инструментите за прозрачност, публичност и информация, свързани с 

възможностите за финансиране, които се предоставят от страна на стратегията, ще бъде продължена 

тенденцията за насърчаване на достъпа до инвестициите на всички потенциални бенефициенти и 

широката общественост, което ще позволи както пълноценно участие в изпълнението на проекти, така 

и ефективно използване на стимулите за развитие, които те предлагат. 

- създаване на условия за превенция на дискриминацията.  

За превенция на дискриминацията при реализацията на стратегията ще се работи целенасочено за 

подкрепа на представители на уязвими и малцинствени групи. По време на изпълнение на стратегията 

за водено от общностите местно развитие се предвижда провеждането на целенасочени обучения и 

информационни дейности, насочени приоритетно към представителите на най-уязвимите групи на 

територията на МИГ Тутракан – Сливо поле с цел повишаване на информираността и придобиване на 

умения за подготовката и реализацията на проекти. 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) 

Устойчивото развитие на територията изисква постигането на икономическия растеж да става 

успоредно с процесите на социално сближаване, подобряване на средата за живот и непрестанна грижа 

и опазване на околната среда. Съхранената природа и наличието на множество защитени растителни и 

животински видове на нея е един от основните ресурси на територията на МИГ и нейното опазване и 

защита за следващите поколения е важна цел за местната общност. Единия приоритет от СВОМР е 

свързан с Развитие на териториална идентичност, основана на културно-историческо наследство 

и природни дадености, като  СЦ 5 е адресирана към валоризиране и съхраняване на природното 

и културно-историческо наследство на територията Целта е насочена към ангажиране на местното 

население в инициативи за повишаване на информираността и провеждане на събития по изучаване, 

съхраняване и популяризиране на културно-историческо и природно наследство и превръщането му в 

източник за повишаване атрактивността и просперитета на територията. Към този приоритет е и СЦ 4 

Подобряване е поддържане на природозащитното състояние на видове от мрежа Натура 2000, 

която подкрепя  преки консервационни дейности, необходими за възстановяване на видовете в 

неблагоприятно състояние от територии по Натура 2000. 
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10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

 Развитието и стимулирането на устойчив бизнес и създаване на заетост е изведено като 

приоритет в СВОМР. Посредством включените в стратегията мерки 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, 4.2„Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“  и 

6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ са 

насочени към повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства, добавяне на 

стойност към земеделската продукция и подкрепа на хранително-преработвателни  и 

микропредприятия от територията. В допълнение с подкрепата  от ОПИК ще се повиши 

конкурентноспособността на малките и средни предприятия от територията посредством повишаване 

на  производителността и намаляване на производствените им разходи. В резултат от подпомагане 

укрепването и утвърждаването на микро, малките и средни предприятия от територията ще се осигури 

нарастване на заетостта, увеличаване на доходите и задържане на населението на територията, което е 

изведено като цел в СВОМР.  

Очаква се стратегията да има силно положително въздействие върху местния бизнес и 

намеренията на инвеститори и предприемачи, които ще получат практическа възможност за създаване 

на нови работни места и запазване на съществуващите. Целта е разкриване на максимален брой нови 

работни места, положително влияние върху пазара на труда и в крайна сметка решаване на част от 

натрупаните социални проблеми на територията. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

 Чрез прилагането на стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана със 

средства от три фонда – ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ, МИГ Тутракан – Сливо поле си поставя за цел 

постигането на максимален ефект от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които имат 

най-голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на проблемите на територията. Общите 

за подхода ВОМР приоритети намират отражение и в стратегията на МИГ и са свързани с: насърчаване 

на социалното приобщаване и намаляване на бедността; интегриран подход към околната среда, чрез 

съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности и 

за използване потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване 

на въвеждането им в практиката; насърчаване на устойчивата и качествена заетост; повишаване на 

конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, 

включително чрез диверсификация на  дейности; 

Целите на стратегията допринасят и за изпълнение на специфичните за всяка програма цели: 

• на ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР: развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес; развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот; развитие на 

териториална идентичност; 

• на ОПИК: инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия 

(МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и 

ресурсоемкостта на производството на тези територии; подобряване на достъпа до финансиране на 

МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на 

местното население и възможности за повишаване на доходите му. 

• На ОПОС: подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видове и 

местообитания от мрежата Натура 2000. 

 


