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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА  2014 – 2020г 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2018 – 2023 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ 

 

РЕЗЮМЕ 

Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле обхваща територията на Общините 

Тутракан и Сливо поле с общ брой населени места – 26 и общ брой 24 097 жители. МИГ 

Тутракан - Сливо поле разработва Стратегия по подхода „Водено от общностите местно 

развитие“(СВОМР), която се изпълнява на територията на две области – Силистра и Русе. 

Стратегията се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските районни 

(ЕЗФРСР), чрез ПРСР 2014-2020 г.; Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 

Европейски социален фонд (ЕСФ) ОПИК 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г.  

На основа на анализа на нуждите и потенциала за развитие на територията са изведени 

стратегическата цел и приоритети на Стратегията: 

Стратегическа цел на СВОМР е 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. 

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. 

Потребности Стратегически цели Мерки/

комбин

ация 

Подкрепа на трудоемките земеделски производства 

/плодове, зеленчукопроизводство, производство на 

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.  

СЦ 1.  Развитие на 

устойчиво и 

конкурентно земеделие  

и добавяне на стойност 

към местните 

селскостопански 

продукти  

М 4.1 

 

 

 

 

 

М 4.2 
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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. 

 

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) 
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Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки 

Код на 

мяркат

а 

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   718 000 11,9 

4.2 
Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти 
50 000 0,8 

6.4 
Подкрепа за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности 
435 000 7,2 

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 % 
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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. 
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