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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

1. Описание на МИГ: 

(не повече от 3 страници) 

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

- списък на общините, 

обхванати от МИГ; 

Община Момчилград (№ по ЕКАТТЕ: 0921) 

Община Крумовград (№ по ЕКАТТЕ: 0915) 

- списък на населените 

места, обхванати от 

МИГ; 

Територията на МИГ обхваща общо 127 села (48 в община 

Момчилград и 79 – в Крумовград) и два града – общински 

центрове. Те са, както следва: 

с.Ауста, с.Багрянка, с.Балабаново, с.Каменец, с.Биволяне, 

с.Врело, с.Горско Дюлево, с.Груево, с.Гургулица, с.Джелепско, 

с.Друмче, с.Девинци, с.Загорско, с.Звездел, с.Карамфил, с.Конче, 

с.Кос, с.Лале, с.Летовник, с.Манчево, с.Момина сълза, 

гр.Момчилград, с.Нановица, с.Неофит Бозвелиево, с.Обичник, 

с.Пазарци, с.Пиявец, с.Плешинци, с.Постник, с.Птичар, 

с.Прогрес, с.Равен, с.Ралица, с.Садовица, с.Свобода, с.Седефче, 

с.Седлари, с.Синделци, с.Соколино, с.Сярци, с.Сенце, с.Татул, 

с.Чайка, с.Кременец, с.Чобанка, с.Чомаково, с.Чуково, с.Върхари, 

с.Юнаци, с.Аврен, с.Багрилци, с.Бараци, с.Благун, с.Бойник, 

с.Бряговец, с.Бук, с.Вранско, с.Голяма Чинка, с.Голям Девесил, 

с.Голямо Каменяне, с.Горна кула, с.Горни Юруци, с.Гривка, 

с.Гулийка, с.Гулия, с.Девесилица, с.Девесилово, с.Джанка, 

с.Доборско, с.Долна кула, с.Долни Юруци, с.Дъждовник, с.Егрек, 

с.Едрино, с.Звънарка, с.Зиморница, с.Златолист, с.Калайджиево, 

с.Каменка, с.Кандилка, с.Качулка, с.Ковил, с.Кожухарци, 

с.Котлари, с.Красино, гр.Крумовград, с.Къклица, с.Лещарка, 

с.Лимец, с.Луличка, с.Малка Чинка, с.Малко Каменяне, с.Малък 

Девесил, с.Метлика, с.Морянци, с.Овчари, с.Орешари, с.Орех, 

с.Падало, с.Пашинци, с.Пелин, с.Перуника, с.Подрумче, 

с.Полковник Желязово, с.Поточарка, с.Поточница, с.Раличево, 

с.Рибино, с.Рогач, с.Ручей, с.Самовила, с.Сбор, с.Синигер, 

с.Скалак, с.Сладкодум, с.Сливарка, с.Стари чал, с.Странджево, 

с.Студен кладенец, с.Сърнак, с.Тинтява, с.Токачка, с.Тополка, 

с.Хисар, с.Храстово, с.Чал, с.Черничево, с.Чернооки, с.Стражец. 

- брой жители на 

териториите, обхванати 

от МИГ. 

 33 304 (към 31.12.2014 г.). От тях 15 906 в община Момчилград и 

17 398 в община Крумовград. 

 

 



1.2. Карта на територията: 

  

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): 

С подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ №50 - 175 / 07. 12. 2015 г., 

сключен между МЗХ, ДФЗ – РА и „МИГ - Община Момчилград” за изпълнение на проекта,  

финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. реално стартира процеса на разработване 

на Стратегия за местно развитие на „МИГ Момчилград-Крумовград”. Осъзнавайки 

необходимостта от обхващане и въвличане на възможно най-широк кръг заинтересовани 

лица от местната общност в процеса на изграждане на капацитет и разработване на 

стратегията, екипът отговорен за управлението на проекта проведе поредица от 8 

информационни срещи с участието на 147 души. Тези срещи допринесоха представителите 

на публичния, стопанския и нестопанския сектор от различни населени места от територията 

на „МИГ Момчилград-Крумовград” подробно да се запознаят с принципите и философията 

на подхода ВОМР и по-конкретно с процеса на разработване и последващо прилагане на 

стратегията за местно развитие. На срещите се идентифицираха най-важните за успешна 

реализация на стратегията местни играчи - потенциалните местни лидери, които на следващ 

етап бяха поканени за участие в обучения, информационни събития, работни срещи и 

обществени обсъждания.  

За местните лидери от територията на МИГ бяха проведени две еднодневни обучения - в гр. 

Момчилград и гр. Крумовград. Те обхванаха над 48 представители на общински 

администрации, образователни институции и социални заведения от публичния сектор, 

земеделски производители, представители на кооперации,  микро, малки и средни 



предприятия и представители на сдружения на бизнеса от стопанския сектор, както и 

представители на читалища, спортни клубове и физически лица от нестопанския сектор. 

Две двудневни обучения за повече от 28 заинтересовани лица спомогнаха за изграждането на 

капацитет на екипа за прилагане на стратегията. Чрез тях  потенциалните бенефициенти и 

част от екипа на „МИГ Момчилград-Крумовград” придобиха важни базови знания и умения 

за изготвяне, управление и отчитане на реални проекти. 

На две работни срещи екипът по разработване на стратегията, представи на заинтересованите 

страни анализа, изготвен на база направени проучвания на територията.  В него бяха 

идентифицирани групите заинтересовани лица, основните проблеми, силните и слаби страни, 

възможностите за развитие и заплахите, както и уникалните характеристики на  територията 

на „МИГ Момчилград-Крумовград”. На база анализа се дефинираха визията, приоритетите, 

стратегическите и специфични цели в Стратегията на МИГ. 

Първоначалният вариант на стратегията беше представен за дискусия на широката 

общественост на 3 еднодневни информационни срещи за консултиране пред повече от 66 

представители на публичния, стопански и нестопански сектор от територията на МИГ. 

Проекта на стратегията се представи и на проведените две информационни конференции, в 

които взеха участие почти всички заинтересовани страни, включително и членове на общото 

събрание на МИГ. 

Окончателният вариант на стратегията бе консултиран и одобрен на проведените три 

обществени обсъждания, които се проведоха в гр Момчилград-2 броя и в гр. Крумовград, с 

участието на повече от 69 заинтересовани лица. Бяха дискутирани и окончателно приети и 

одобрени приоритетите, стратегическите и специфични цели, мерките, критериите и бюджета 

на стратегията. 

Съгласно одобрените дейности по проекта се проведоха:  

1. 8 информационни срещи, 2 информационни конференции за популяризиране на 

процеса на разработване на СМР Приложение /№ 13 Присъствени списъци/ 

2. 2 работни срещи и 3 информационни срещи за консултиране на стратегията с 

местната общност - Приложение /№ 13 Присъствени списъци/ 

3. 3 броя обучения за екипа на МИГ и за местни лидери, свързани с разработването на 

стратегията за ВОМР  - Приложение /№ 13 Присъствени списъци/ 

4.  3 обществени обсъждания на Стратегията за ВОМР- Приложение /№ 13 Присъствени 

списъци/ 

В целия процес по разработване на Стратегията за ВОМР активно се включиха повече от 490 

души, представители на заинтересованите страни. В населените места от територията 

Стратегията беше подкрепена чрез подписка от повече от 1100 човека. 

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

В различни етапи от разработването на Стратегията за ВОМР на „МИГ Момчилград – 

Крумовград” взеха участие заинтересовани страни от трите сектора – публичен, стопански и 

нестопански.  

Групите заинтересовани лица от публичния сектор, идентифицирани в анализа и участвали в 

процеса на разработване на стратегията са: местната власт, образователните институции и 

социалните заведения. 

Представителите на местните власти от общините Момчилград и Крумовград се откроиха 

като движеща сила в процеса на разработване на Стратегията. В различните събития активно 

се включваха ръководставата им начело с кметовете на общините/ председателите на Об.С, 

зам. кметове, директори на дирекции, началник отдели и експерти. Голяма част от кметовете 

на населените места участваха в информационните събития, конференциите и обществените 

обсъждания, като те бяха най добрия проводник на полезната информация от експертите  към 

местното население.  



Образователните институции и социалните заведения – подпомагаха екипа в процеса на 

разработване на стратегията, предоставяйки важна информация чрез участията им в 

информационните срещи. Също така активно участваха в обученията и обществените 

обсъждания на Стратегията за ВОМР на МИГ.  

Идентифицираните в анализа групи заинтересовани лица от стопанския сектор, които 

активно участваха в  процеса на разработване на Стратегията на МИГ са: земеделските 

производители; Търговските дружества, развиващи стопанска дейност на територията 

на МИГ (микро, малки и средни предприятия, еднолични търговски дружества, физически 

лица, регистрирани по Търговски закон и Закона за занаятите) в сферата на производството; 

Търговски дружества, развиващи стопанска дейност на територията на МИГ в сферата 

на производството и услугите. Те се включиха в работата на екипа и подпомогнаха 

процеса на включване на местни заинтересовани страни в разработване на стратегията, 

обученията на територията на МИГ и обсъжданията на СМР. 

Групите заинтересовани лица от нестопанския сектор, участвали в разработване на 

стратегията и идентифицирани в анализа са: НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ; читалища; 

спортни клубове; физически лица. 

В процеса  на разработване на Стратегията активно се включиха и една група заинтересовани 

лица, които са идентифицирани в анализа като непреки бенефициенти, а именно младежи, 

живеещи на територията на общините на МИГ (до 29 г.); хора в неравностойно 

положение; пенсионери от територията; майки с деца. 

Всички заинтересовани страни, участвали разработването на Стратегията са описани в т.7 от 

социално-икономическия анализ /Приложение № 24.1 Социално-икономически анализ/ 

В процеса по разработване на Стратегията за ВОМР, чрез проведените информационни 

срещи/семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания се включиха 

представители на над 70 % от идентифицираните заинтересовани страни /Приложение № 13 

Присъствени списъци/. 

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: 

Тук са представени само най-значимите заключения от направения анализ на територията. 

Пълният текст е поместен в /Приложение № 24.1. Социално-икономически анализ/. 

Обща характеристика на територията 

Територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” обхваща административно-териториалните 

граници на общините Момчилград и Крумовград. МИГ изцяло принадлежи към област 

Кърджали, част от Южния централен район за планиране. На територията на МИГ попадат 2 

града – общинските центрове и 127 села (48 в община Момчилград и  79 – в Крумовград). 

През територията на МИГ се осъществява един от основните подходи към България от 

Гърция, чрез трасето на Паневропейски коридор №9 (от Хелзинки до Александруполис). 

Последният осъществява връзката на населените места в МИГ с областния център – гр. 

Кърджали, а от там и до АМ „Тракия” и АМ „Марица”. В община Крумовград се намира 

ГКПП Аврен – Митриски, водещ към Гърция. 

На север МИГ „Момчилград-Крумовград” граничи с общините Кърджали, Стамболово, 

Маджарово, на изток – с община Ивайловград, на запад – с община Джебел, а на юг – с 

община Кирково и Ариана, Гърция. 

Територията на МИГ е част от Източнородопската природо-географска област, която се 

характеризира с хълмист и средно планински релеф. Средната надморска височина е около 

400 м. По отношение на климата МИГ попада в обхвата на континентално-

средиземноморската климатична област, която се характеризира с мека зима и топло до 



горещо лято. Средната годишна температура в района е 13°C, а валежите са в интервала  

150-200 мм/м
2 

 до 600-700 мм/м
2
. 

Релефът влияе върху видовете територии, които се наблюдават в МИГ. Близо 60% е заета от 

гори. Земеделските земи са едва една четвърт (25%) от общата площ, като не всички от тях са 

обработваеми. 

Място и роля на територията на МИГ в областта 

МИГ „Момчилград-Крумовград” има скромен принос в цялостното икономическо развитие 

на област Кърджали. Икономиката на местната инициативна група генерира едва 9% от 

нетните приходи от продажби в цялата област /табл. 1/. В същото време има добър човешки 

капитал, който следва да бъде използван. Над една пета от населението на областта е 

концентрирано на територията на МИГ, а самата тя заема близо 38% от площта на област 

Кърджали. Близо 16% от висшистите и над 20% от хората завършили средно образование, 

според данните на НСИ от Преброяването на населението през 2011 година, е фокусирано в 

двете общини, част от МИГ „Момчилград-Крумовград”. В същото време броят на 

регистрираните безработни е значителен (една четвърт от всички в областта). Това налага 

необходимостта в бъдеще да бъдат предприети мерки за стимулиране на заетостта. 

Табл. 1. Дял на ключови показатели за местното развитие в областта 

Показател (мерна единици) За МИГ 

Дял от 

областта (%) 

Общо за 

областта 

Територия (км
2
) 1194.9 37.23% 3 209.1 

Население (към 31.12.2014 г., НСИ) 33 304 21.9% 152 053 

Гъстота на населението (д./км
2
) 2.87 - 47.38 

Степен на образование – висше (д., Преброяване, НСИ) 2342 15.91% 14 719 

Степен на образование – средно (д., Преброяване, НСИ) 9 415 20.31% 46 357 

Безработни, регистрирани в БТ, 2014 (д., ТБТ) 2 351 25.98% 9 051 

Лица между 15-64 г., (д., Преброяване, НСИ) 23 481 22.2% 10 777 

Заети лица (изчислени в еквивалент на пълна заетост), 

2014 3632 14.5% 25 050 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.), 2014 г. 111 111 9% 1 186 287 

 

Историческа характеристика и културно наследство 

На територията на МИГ се пазят множество следи от историческо развитие на района, 

предимно от тракийската епоха. Пример за това са култовият център „Татул” край 

едноименното село, скалното светилище в местността „Харман Кая” край село Чобанка, 

както и шарапаната (скална винарна) край село Вряло. Значителен е броят на обектите на 

културното наследство, декларирани по ЗКН.  

Традиционни и най-важни културни средища в МИГ са читалищата – 17 бр., които са в добро 

състояние и поддържат активна дейност. Културният календар на двете общини е богат на 

събития, които съчетават християнски и мюсюлмански празници, заедно с националните 

празници, бележити дати от историята на България и разнообразни инициативи за 

представяне и насърчаване на творчествата – музика, изобразително изкуство, театър и 

други. 

Проблем пред културното наследство е неговата непопулярност, значителният брой 

неконсервирани и неекспонирани археологически обекти. Към това може да се добави 

липсата на неразработени общи културно-туристически продукти и маршрути. Трудностите 

могат да се преодолеят с дейности, които подкрепят експонирането на недвижимото 

културно наследство, изграждането на туристическа инфраструктура до него и 



популяризирането му. По този начин ще се реализира потенциалът за развитие на културен 

туризъм и разработването на съвместен културно-туристически продукт с тема 

„Наследството на траките” и ще се спомогне за обживлението на местната икономика, най-

вече на „дребния” бизнес. 

Състояние на местната икономика 

В икономиката на МИГ „Момчилград-Крумовград” са застъпени почти всички отрасли на 

Националното стопанство, като делът ѝ варира от 9% до 10% от областната икономика по 

нетни приходи от продажби за последните пет години. За това способстват изключително 

многообразните фактори, определили развилите се във времето различни икономически 

дейности, локализирани на територията на двете общини. С основно стопанско значение са 

преработващата промишленост, търговията, строителството, селското, горско и рибно 

стопанство, както и хотелиерството и ресторантьорството. Преходно планинският релеф в 

преобладаващата част от територията на МИГ създава добра суровинна база за 

преработващата промишленост и горското стопанство, а богатите и разновидни горски 

масиви осигуряват дървесината за дърводобивната и дървопреработващата промишленост. 

МИГ „Момчилград-Крумовград” се характеризира с биполярност по отношение на 

икономическото си развитие: основните представени сектори са два и са почти по равно 

разпределени относно общите приходи: индустрия с 49% и услуги с 43%, следвани от доста 

по-малкото като обем приходи селско, горско и рибно стопанство с 8% дял от общите такива. 

Това обаче, е положителна черта, тъй като много от българските общини са силно 

поляризирани с развитие само в областта на услугите. Разпределението на икономическите 

дейности на територията на МИГ е неравномерно. Те са концентрирани предимно в двата 

общински центъра, които са и единствените градове на територията на МИГ. Наблюдават се 

и различни тенденции в икономическото развитие през годините, представени в следващите 

точки. 

Проблем пред местната икономика е липсата на големи и средни предприятия, които са по-

устойчиви на икономически сътресения. Също така анализът показва намаляващ брой на 

заетите и все по-малкото разкрити нови работни места. Увеличеният брой на малките и 

микро фирми е потенциал, който следва да бъде подкрепен, за да се установи устойчив 

растеж на икономиката и да се избегне бързия фалит, а от там и обезсърчаването за бъдещи 

предприемачески инициативи. С оглед диверсификацията в икономиката следва активно да 

се насърчава развитието на животновъдството като част от аграрния сектор и подкрепата му 

чрез мерките по ПРСР. Освен това следва да се осигури подкрепа на МСП, които желаят да 

повишат капацитета си пазарно развитие. Само по този начин приносът на местната 

икономика ще бъде по-голяма към областта. Анализът отчита и повишената ефективност и 

производителност в предприятията, но по тези показатели може да се извършат още много 

дейности, като осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, технологично 

оборудване, инвестиране в човешкия капитал, внедряване на мерки за енергийна ефективност 

и осигуряване на работни места за хора за намалена трудоспособност и/или с проблеми в 

опорно-двигателната система. 

Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

Общото население на МИГ по данни от преброяваният от 1985 г. насам постоянно намалява 

(от 75373 д. до 34086 д. през 2011 г.). По отношение на раждаемостта МИГ има по-ниски 

стойности (8.36 на 1000 д.) от тези на национално и областно ниво. Смъртността на 1000 д. 

за 2014 г. е 12.2, което е по-ниска стойност в сравнение с тази на страната. Естественият 

прираст на населението на МИГ в периода 2004-2009 година е около и над нулата, но след 

това се наблюдава рязък и продължителен спад (до -3.8 през 2014 г.). Въпреки това този 

показател е по-висок от този за страната като цяло. Механичният прираст от 2000 г. до 2013 

е отрицателен, като в 2014 г. се отбелязва положително число (6.4 промила.), което може да 



поставя началото на процес по преселване на хората на територията на МИГ от големите 

градове или чужбина. Възрастовата структура на населението, според данните от 

последното преброяване, е 14.26% на възраст между 0-14 г.; 68.89% - между 15-64 г.; и 

16.85% - над 65 г. Сравнявайки данните от последните две национални преброявания през 

2011 и 2001 се отчита тревожна тенденция към намаляване на населението във всички 

възрастови групи, освен тези над 45 години, като най-значително се е повишил броят на 

хората над 60 години. А най-младите жители (на възраст между 5 и 14 г.) на МИГ 

„Момчилград-Крумовград”, които следва да бъдат бъдещите икономически активни лица 

рязко намаляват като абсолютни стойности. Това в бъдеще може да повлияе отрицателно 

върху икономиката на МИГ, ако не се компенсира с механичен прираст на трудоспособно 

население. Етническият състав на населението по данни на последното преброяване, е 77% 

турци, 19% българи, 1% роми. Трябва да се подчертае, че близо 20% от населението не са 

отговорили на този въпрос, което може да изкривява данните. Анализът показва, че 

коефициентът на образованост на населението се повишил в периода 2001-2011 г.(от 

27,87% на 36,97%), но в същото време броят на хората с висше образование намалява, което 

налага предприемането на мерки те да бъдат задържани в региона. Едновременно с това  

На територията на МИГ за учебната 2014-2015 година функционират 16 детски градини – 

всички с общинско финансиране, – които имат достатъчно капацитет да приемат нови деца 

при необходимост. През последната учебна година в МИГ функционират 21 училища – 15 

ОУ (едно от тях е държавно), 2 СОУ, 3 професионални гимназии и 1 средно 

общообразователно духовно. Последното е функционира чрез частно финансиране. Проблем 

пред училищата е задържането на учениците след осми клас, особено в професионалните 

гимназии. Физическото състояние на по-голяма част от училищните сгради е добро. Според 

анализите към общинските планове за развитие, почти всички училища са с подменени 

дограми, в някои са извършени ремонти с цел подобряване на енергийната ефективност. 

Необходимо е, обаче, оборудване за учебните кабинети. 

В системата на здравеопазването са 2 ясли, които осигуряват достатъчен капацитет за прием 

на нови деца и 2 болнични заведения – в гр. Момчилград и гр. Крумовград. 

Анализът показва активна ангажираност на местните администрации към проблемите на 

различните социални групи. Разкриват се все повече социални услуги, насочени към 

различни целеви групи, планират се и допълнителни такива. Въпреки това надграждането на 

вече постигнатото значително ще допринесе за повишаване качеството на живот на 

уязвимите групи – възрастни хора, деца, лишени от родителска грижа. 

През последните 6 години се наблюдава плавно покачване на безработицата и увеличаване 

броя на регистрираните в бюрата по труда, като се очертава и тревожна тенденция на 

покачване броя на трайно безработни лица (това са лицата, които повече от 1 година са извън 

пазара на труда) в двете общини, като те достигат близо 50% от всички регистрирани. За тези 

хора трябва да се приложат специални мерки, за да бъдат мотивирани да се върнат отново на 

пазара на труда или да започнат собствен бизнес. Негативни са и стойностите на показателя 

„безработни с намалена трудоспособност”, които рязко се покачват след 2010 година, а в 

2014 г. достигат 70 човека. 

В областта на социалната сфера и човешките ресурси МИГ има необходимост да допълни 

общинските политики по предоставяне на социални услуги и да разшири техния обхват. 

Целенасочено трябва да се работи с младежите и хората, извън пазара на труда като им се 

организират обучения по различни професионални и/или личностни компетенции. Борбата с 

безработицата на територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” следва да преминава и 

през предоставянето на стимули на местните работодатели за наемането на безработни лица, 

вкл. такива в неравностойно положение на пазара на труда. 

 



Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

През територията на МИГ преминава паневропейският транспортен коридор №9 

(републикански път I-5), които е в добро състояние. Друга по-важна пътна ос е 

второкласният път II-59 свързващ общините Крумовград и Момчилград, който е частично 

рехабилитиран в предходния планов период. Голяма част от общинските пътни мрежи са в 

лошо състояние и се нуждаят от рехабилитация. ЖП достъпността е представена от линията 

„Кърджали-Момчилград-Подкова” и е в добро техническо състояние. Енергийната 

инфраструктура позволява присъединяването на допълнително мощности без това да се 

отрази на системата. По отношение на ВЕИ се наблюдават изградени ВЕЦ, част от каскадата 

„Арда”. Водоснабдителната и канализационната инфраструктури са частично изградени. 

На територията на МИГ съществуват населени места, които се водоснабдяват само от 

локални източници и са зависими от природните условия и пълноводието и височината на 

подпочвените води. Голяма част от селата са и без изградена канализационна мрежа. 

Екологично състояние 

На територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” липсват големи замърсители на въздуха. 

В същото време локацията на територията и преобладаващите ветрове в посока север, 

северозапад, запад, предпазва въздуха от един от най-замърсените въздушни „басейни” в 

България – Димитровград, Хасково, Марица-изток”, в който се установяват повишени 

концентрации на серен диоксид, сероводород, общ прах, ФПЧ10 и др. С изключение на 

локалните замърсявания, водните ресурси в общините са в добро химично и биологично 

състояние. Като проблем може да бъдат изтъкнато изземането на инертни материали в 

резултат, на което речните корита са изменени спрямо естественото им състояние. Анализът 

показва, че на територията на МИГ не се наблюдава замърсяване на почвите и състоянието 

им се характеризира като добро. Няма данни за замърсявания или наличие на значителни 

проблеми, които да застрашават екологичното им състояние. Причини за това са отсъствието 

на „активна“ промишлена дейност, както и интензивна селскостопанска такава. При 

сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се очаква негативно 

въздействие върху състоянието на почвите. Значителна част от МИГ попада в защитени 

зони и територии по Натура 2000 – близо 70%. Това налага прилагането на специални мерки 

и внимателно използване на потенциала, които тези територии дават. Параметрите на 

околната среда в МИГ „Момчилград-Крумовград” са в рамките на приетите норми и не 

принадлежат към териториите, определяни като рискови по отношение на екологичната 

обстановка. 

Състояние на гражданския сектор 

На територията активно функционират няколко организации, които представляват 

гражданския сектор. Въпреки това на територията на МИГ най-активни и многобройни са 

читалищата, които организират най-различни събития адресирани към гражданското 

общество. Все още неправителственият сектор не е така развит, както в други райони на 

страната. Това отсъствие отчасти се компенсира с дейностите на общинските власти и 

техните културни календари, които залагат множество социални събития. 

Резултати от анкетното проучване на местните общности 

За правилното отчитане на нуждите и потенциала за развитие на територията е разработена 

анкетна карта, чрез която да се събират допълнително мненията на различни представители 

от местните общности (Пълният текст на доклада свързан с обобщението на резултатите от 

анкетното проучване се намира в Приложение № 24.2). 

В нея се включиха голяма част от идентифицираните заинтересовани страни, чрез 157 

коректно попълнени анкетни карти, като преобладаваха хората между 25 и 65 години, с 

висше и средно образование. 



Според респондентите икономическото състояние на МИГ е предимно задоволително до 

добро, а очакванията са за подобрението му. Като най-голям проблем се изтъкна емиграцията 

на младите и достъпността до финансов ресурс за развитие на икономически дейности. А 

възможните решения, според хората, са привличането на инвеститори, развитие на 

туристически дейности и подобряване на социалните услуги. 

Най-важните приоритетните области за развитие на територията на МИГ според 

респондентите, са създаването на условия за реализация на земеделската продукция, 

подкрепата на малкия и среден бизнес, както и развитието на туризма. Интересен феномен е, 

че местните общности отчитат, че трябва да се насърчава сътрудничеството за по-бързата 

реализация на продукцията, но в същото време малка част от анкетираните посочват, че ще 

се сдружат с друг земеделски производител в следващите години. Като цяло се отчита и едно 

нежелание за кандидатстване по оперативните програми, което може да се дължи на слабото 

им познаване и че те са новост за прилагането на подхода LIDER. 

Анализът на анкетите показва, че в 40% от земеделските стопанства преобладава 

растениевъдството, а другите две групи – животновъдство и смесено -, съставляват по 30%. 

По отношение на земеделските култури, отглеждани в тях, най-голям е делът на овощните 

насаждения, следван от техническите и зеленчуковите култури. Тези резултати са в малко 

противоречие от анализа на статистиката и за район традиционно отглеждащ тютюн, но най-

вероятно се дължат на малката извадка. 

На територията на МИГ най-много земеделските стопанства са специализирани в 

отглеждането на овце и говеда, а 17% от респондентите са посочили „пчеларство“. По 

отношение на вида на земеделските стопанства преобладава конвенционалното, но една част 

от тях са в преход към биологично. Размерът на земеделските стопанства варира в широки 

граници от малки до 10 дка, до големи над 100 дка, като, според резултатите от анкетата, 

преобладават (40%) тези с площ между 10 и 40 дка. 

Много голяма част от земеделските производители финансират производството си чрез 

собствени средства и даването на възможност за привличане на финанси чрез МИГ със 

сигурност ще ги облекчи. 

Положителна черта е, че 36% от производители продават своята продукция директно на 

пазара, което значително скъсява веригата на доставки и пресича възможностите за загуби от 

ниски изкупни цени и други. Последното е отбелязано и от респондентите (75% от 

отговорилите на този въпрос) като най-големият проблем пред реализацията на продукцията. 

На територията на МИГ трудно могат да бъдат реализирани нетрадиционните земеделски 

дейности, защото над половината от отговорилите посочват, че нямат интерес, а 22% не 

могат да преценят. 

Анкетите показват и желанието на местните общности да кандидатстват  с проекти по ПРСР, 

предимно по мерки 4.1, 4.2, 6.3 и 6.4. 

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

Заинтересованите страни са лица или групи, които могат да се възползват от изпълнението 

и/или успеха на стратегията за местно развитие, или които са ограничени от нея. 

Широкият набор от дейности, които се обхващат в стратегията и проектите, които следват да 

бъдат реализирани оказват влияние върху различни групи с различни интереси. В зависимост 

от конкретната ситуация (проект), заинтересованите страни могат да включват: 

представители на бизнеса (работодатели); инвеститори; индустриални и търговски 

обединения; професионални асоциации и браншови организации; неправителствени 

организации; местни общности; граждански сдружения и др. 

За целите на Стратегията е изготвен списък от заинтересовани страни, който съответства на 

следните разбирания: 

 Според изискванията на ПРСР структурата на МИГ задължително обхваща три 



сектора – публичен, стопански и нестопански; 

 Потенциалните бенефициенти оказват пряко влияние в хода на разработване на 

стратегията и последващото й изпълнение; 

 Ползвателите на благата, които се очаква да бъдат създадени в резултат на 

стратегията, могат също да оказват индиректно влияние. 

Пряко въздействие и влияние върху подготовката и изпълнението на стратегията за местно 

развитие имат следните лица и групи: 

 Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски 

производители, кооперации; юридически лица, регистрирани по Търговския закон 

/микро, малки и средни предприятия/, представители на обединения и сдружения на 

бизнеса.  

 Представители на структурите на гражданското общество, в това число: НПО, 

читалища, спортни клубове, настоятелства, физически лица и т.н.; 

 Представители на публичната и местната власт, в това число общинска 

администрация и изборни длъжности. Представители на образователни институции и 

социални заведения. 

След преглед на наличната информация и местните особености трите сектора, дефинирани от 

ПРСР, са използвани за отправна точка при определянето на заинтересованите лица. В 

резултат на анализа те са групирани по следния начин: 

 

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР - Ползватели на резултатите от реализацията на СМР и 

потенциални бенефициенти: 

1. Местна власт 

2. Представители на образователни институции  

3. Социални заведения. 

 

БИЗНЕС СЕКТОР - Ползватели на резултатите от реализацията на СМР и 

потенциални бенефициенти: 

1. Земеделски производители; 

2. Търговски дружества, развиващи стопанска дейност на територията на МИГ (микро, 

малки и средни предприятия, еднолични търговски дружества, физически лица, 

регистрирани по Търговски закон и Закона за занаятите) в сферата на производството; 

3. Търговски дружества, развиващи стопанска дейност на територията на МИГ (микро, 

малки и средни предприятия, еднолични търговски дружества, физически лица, 

регистрирани по Търговски закон и Закона за занаятите) в сферата на услугите. 

 

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР - Ползватели на резултатите от реализацията на СМР и 

потенциални бенефициенти: 

1. НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ; 

2. Спортни сдружения и клубове; 

3. Училищни настоятелства; 

4. Читалища. 

Освен това е важно да се подчертае, че на територията на МИГ има и други групи 

заинтересовани лица, които могат да бъдат непреки бенефициенти. Това са:  

1. младежи, живеещи на територията на общините на МИГ (до 29 г.); 

2. хора в неравностойно положение, живеещи на територията на МИГ; 

3. пенсионери, живеещи на територията на МИГ; 

4. майки с деца, живеещи на територията на МИГ 



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

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Добро местоположение – граничен регион, в 

близост до наднационални транспортни оси 

(ЕТК №9 ЕТК и №10); 

 Добре съхранена природа и благоприятен 

климат; 

 Богато биоразнообразие; 

 Богат горски фонд; 

 Не съществуват изразени екологични 

проблеми; 

 Напълно изградена електро-разпределителна 

мрежа, с достатъчна мощност; 

 Наличие на залежи от злато; 

 Наличие на разнообразно културно 

наследство, сред което се откроява това от 

тракийската епоха; 

 Традиции в отглеждането на технически 

култури; 

 Засилен интерес към развитие на 

животновъдството; 

 Опити на местните общности да се 

реализират в отрасъла на 

зеленчукопроизводството; 

 Тупикова ЖП линия; 

 Големи терени (бивши казарми) с изградена 

инфраструктура; 

 Традиции в промишлеността в миналото; 

 Изградена лаборатория на анализ на почвите 

 Нисък принос към областната икономика 

(9% от нетните приходи от продажби); 

 Високо ниво на безработица (18%) 

 Висок дял на трайно безработните (50%); 

 Нисък дял на хората с висше образование 

(5%); 

 Недостатъчна ефективност на връзката 

образование – пазар на труда и липса на 

кадри; 

 Липса на организирани и целенасочени 

икономически дейности в сферата на 

туризма; 

 Лошо физическо състояние на общинската 

техническа инфраструктура; 

 Нисък инвеститорски интерес на 

територията на МИГ; 

 Липса на значителни ресурси от полезни 

изкопаеми; 

 Затруднен достъп до здравни и социални 

услуги; 

 Липсват големи и средни предприятия, 

които са устойчиви на икономическите 

процеси; 

 Непопулярно културно наследство с 

национално значение от тракийската епоха; 

 Липса на иригационни съоръжения; 

 Раздробена собственост с много 

наследници. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Ориентация към отглеждане на разнообразни 

маслодайни култури - риган; 

 Засилване ролята на животновъдството в 

икономиката на общината – производство и 

търговия на биопродуки и храни; 

 Проучване и използване на културните 

ценности; 

 Проучване на почвените масиви за това 

какво може да се отглежда най-ефикасно в 

тях; 

 Пълноценно използване на ПРСР и ОПИК за 

повишаване ефективността на труда и 

производствения капацитет на 

предприятията и земеделските стопанства; 

 Предприемане на ефективни мерки за 

повишаване на механичния прираст; 

 Увеличаване на обема и качеството на 

социални услуги чрез средствата на ОПРЧР 

 Засилване ролята на международното 

сътрудничество по проекти свързани с 

ВОМР; 

 Пълноценно използване на трансграничното 

 Липсата на опит на МИГ в управлението на 

проекти; 

 Продължаване на тенденцията за 

намаляване и застаряване на населението; 

 Миграция на млади и висококвалифицирани 

хора; 

 Замърсяване на околната среда при добива 

на злато; 

 Продължаване на ерозионните процеси 

около реките; 

 Безконтролно използване на дървесните 

ресурси на територията и разрушаване на 

околната среда и културното наследство; 

 Липсата на сътрудничество между 

заинтересованите страни в планирането и 

реализацията на проекти от взаимен 

интерес; 

 Пренебрегване на необходимия диалог с 

гражданите и заинтересованите страни в 

процеса на вземане на решения; 

 Липсата на ясни (или често променящи се) 

насоки от страна на управляващите органи 



сътрудничество с Гърция; 

 Използване на публични средства за 

поддържане състоянието на имотите, 

попадащи в зоните на Натура; 

 Насърчаване на предприемачеството за 

развитие на биоземеделие; 

 Производство, обработка и търговия с 

биопродукти и храни; 

 Насърчаване на връзките между 

селскостопанските производители и 

преработвателната индустрия чрез 

използване на мерките в ПРСР; 

 Подкрепа за младежи, които искат да станат 

фермери; 

 Ефективно използване на ВЕИ (слънчева 

енергия; биомаса); 

 Рационално и природосъобразно 

модернизиране и изграждане на 

инфраструктурите и подобряване на 

услугите 

на оперативните програми и ПРСР 

 

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

 На територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” трудно могат да бъдат откроени 

малцинствени групи – ромите са много нисък дял, а голяма част успешно участват в 

обществения живот на района. За тази група от хора социалните услуги трябва да бъдат по-

достъпни както във физическо измерение, така и във финансово такова. 

Трудности обаче изпитват хората на т.нар. „уязвими групи”. На територията на МИГ това са 

трайно безработните, възрастните хора, които имат нужда от грижи, младежите, които нямат 

постоянна работа, хората с увреждания и лицата с ниско образование. 

Възрастните хора имат нужда от постоянна грижа за ежедневни дейности като пазаруване, 

придружаване до лекар, въвличане в социалния живот на местните общности. 

Младежите и трайно безработните трябва да бъдат мотивирани при необходимост да 

повишат/променят своята квалификация, така че тя да отговаря на пазара на труда. За тях е 

подходящо да се организират стажове във фирми, които в последствие да дават възможност 

за наемането им постоянно на работа. Според обявените данни от Министерството на труда и 

социалната политика за предишния планов период, почти 60% от участвалите в програми и 

мерки за заетост са намерили работа след това. Затова в стратегията следва да се заложат 

мерки, които подкрепят тези групи от хора. 

Традиционно лицата с по-ниско образовани по-трудно си намират работа, както и те са почти 

винаги първите, които биват освобождавани при настъпването на икономическа криза. Това 

ясно се видя в периода след 2008 г., когато ефектите от световната криза се отразиха и у нас. 

Превантивно следва тези хора да бъдат подпомогнати да придобият професионална 

квалификация, която да им помогне да се реализират на пазара на труда. 

  



4. Цели на стратегията: 

(не повече от 10 страници) 

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

Територията на двете общини, попадащи в обхвата на стратегията за местно развитие на 

МИГ „Момчилград-Крумовград” притежават много общи черти и съвместно минало. На база 

проведените анализи на територията, местната специфика, публичните дискусии с местните 

общности, стратегията очертава очакванията на всички заинтересовани страни за това как 

трябва да изглежда МИГ „Момчилград-Крумовград”. Това очакване е синтезирано в 1 

изречение – визия, която гласи: 

„Територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” – привлекателно място за живеене със 

съхранена природна среда, конкурентоспособно земеделие и местна икономика, осигуряващи 

по-добри доходи и заето на населението”. 

Определената визия надгражда и доразвива предходните – на двете бивши МИГ (Крумовград 

и Момчилград). От нея произлизат 3 стратегически цели /СЦ/. 

 СЦ 1: Постигане на устойчив икономически растеж, развитие на предприемаческия 

дух на населението и укрепване на МСП; 

 СЦ 2: Стимулиране на демографския ръст, намаляване на миграционните процеси; 

 СЦ 3: Развитие капацитета на МИГ в процеса на разработване и изпълнение на 

партньорски проекти и привличането на външни инвестиции и рехабилитация на 

инфраструктура. 

Постигането на определените цели на база направената характеристика на територията, 

описана в 4.3, налага предприемането на действия в 6 приоритетни области /ПО/ за 

развитие на територията на МИГ, както следва: 

 ПО 1: Развитие на земеделските стопанства и насърчаване на местния бизнес; 

 ПО 2: Опазване и развитие на природното и културно наследство; 

 ПО 3: Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, 

здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение; 

 ПО 4: Инвестиране в човешкия капитал; 

 ПО 5: Подобряване качеството на физическата среда и инфраструктурата; 

 ПО 6: Пълноценно използване на партньорски контакти. 

4.2. Специфични цели: 

За постигането на стратегическите цели в приоритетните области за развитие е необходимо 

предприемането на мерки, които да бъдат фокусирани и конкретни. Това налага 

определянето на специфични цели за постигане за всяка приоритетна ос. Избраните 12 

специфични цели напълно съответстват на местните дадености и потребности, а постигането 

им ще осигури устойчиво социално-икономически развитие на територията на МИГ. 

ПО 1: Развитие на земеделските стопанства и насърчаване на местния бизнес 

Специфична цел 1.1: Разкриване на работни места в земеделските стопанства и подкрепа 

за тяхното модернизиране 

Специфична цел 1.2: Подкрепа за значими неземеделски дейности 

ПО 2: Опазване и развитие на природното и културно наследство 

Специфична цел 2.1: Рехабилитация и обновяване на културни обекти 

Специфична цел 2.2: Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции 

ПО 3: Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, 

здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение 



Специфична цел 3.1: Повишаване здравната култура на населението и осигуряване на равен 

достъп до образование 

Специфична цел 3.2: Внедряване на ноу-хау в сферата на соц. услуги 

ПО 4: Инвестиране в човешкия капитал 

Специфична цел 4.1: Стимулиране на бизнеса да наема хора в неравностойно положение 

Специфична цел 4.2: Организиране на обучения за придобиване на проф. квалификация, 

стажуване, чиракуване 

Специфична цел 4.3: Повишаване капацитета на управленските кадри, педагогическия 

персонал и соц. работници 

ПО 5: Подобряване качеството на физическата среда и инфраструктурата 

Специфична цел 5.1: Подкрепа на общински инфраструктурни проекти 

ПО 6: Пълноценно използване на партньорски контакти 

Специфична цел 6.1: Анализ и маркетинг на местните дадености 

Специфична цел 6.2: Придобиване/споделяне на ноу-хау 

4.3. Характеристики 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: 

Специфичните характеристики на територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” 

произтичат от разгледаните фактори в социално-икономическия анализ на територията 

(Приложение №24.1). Те са в следните направления: природогеографско положение, 

историческо развитие, специфики на местната икономика, състояние на социалната сфера и 

човешките ресурси, инфраструктурното развитие и екологичната ситуация и потенциалните 

рискове, свързани с нея. 

Географското местоположение на територията на МИГ е предпоставка за определянето 

на няколко проблема пред развитието на района. На първо място това е силно 

разчлененият релеф, който не позволява активно развитие на земеделието и ограничава 

комасирането на имоти с цел внедряване на механичната им обработка и повишаване на 

ефективността и продуктивността от единица площ. Релефът оказва влияние върху 

пространственото разположение на населените места, чиито брой е голям, но в същото време 

се класифицират като малки и много малки села. Това е трудност за доставянето на 

качествени социални и здравни услуги на предимно възрастното население в тях. По 

отношение на полезните изкопаеми територията на МИГ е бедна на такива, с изключение на 

златото. 

Историческото развитие на територията е оставило богато материално наследство на 

територията, но липсата на актуализирани списъци на културното наследството в двете 

общини – Момчилград и Крумовград, възпрепятстват неговото рационално използване. 

За последното влияние оказва и значителния брой неконсервирани и неекспонирани 

археологически обекти, както и такива, които не са достатъчно популярни, включително и 

тези с национално значение. Проблем за развитието на територията се явяват и липсата на 

разработени съвместни (междуобщински) културно-туристически продукти и маршрути. 

Спецификите на икономиката, които имат ограничаващо влияние върху развитието на 

територията се дължат преди всичко на нейната структура. Първо, икономиката е 

съсредоточена само върху два основни отрасъла – търговия и преработваща промишленост. 

Второ, 82% от фирмите оперират в областта на услугите, но създават наполовина по-малко 

заетост от останалите сектори. Трето, липсват големи и средни предприятия, които да бъдат 

по-устойчиви на икономическите кризи и сътресения. Четвърто, съществува тенденция към 

намаляване на броя на разкритите работни места и увеличаване на незаетите. 

Няколко местни специфики в демографските процеси, човешките ресурси и социалната 

сфера представляват проблем пред развитието на територията. Това са постоянният спад 



на броя на населението, отрицателният естествен прираст, намаляващ дял на хората с висше 

образование, липсата на желание у учениците да продължават образованието си след 8. клас 

на територията на двете общини, което води до закриване на паралелки в средните училища. 

Съвсем скоро може да се стигне и до освобождаване на учители, предимно от 

професионалните гимназии, което рязко да повиши безработицата на територията на МИГ. 

Характеристиките на елементите на инфраструктурата определят и най-значимите 

проблемни специфики на МИГ. Те са свързани с пътната инфраструктура, като голяма част 

от общинските пътища са в лошо състояние, а други дори не са асфалтирани. Липсата на 

енергоефективно улично осветление води до високи разходи за тази услуга. Голяма част от 

водопроводите са амортизирани и ненадеждни. Те водят до чести аварии, до значителни 

загуби на питейна вода и до влошаване на качеството й. Липсата на ПСОВ създава риск от 

екологични замърсявания на реките на територията. 

Проблем пред екологичното състояние на територията е липсата на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване, което води до образуването на голям брой 

нерегламентирани сметища. Потенциален проблем пред състоянието на околната среда е 

експлоатацията на златната мина, която ще се извършва по открит способ. 

Стратегията е фокусирана върху потенциалите на територията, които могат да решат 

идентифицираните проблеми и да се превърнат в „двигател” за устойчиво развитие на МИГ 

„Момчилград-Крумовград”. Тя използва идентифицираните потенциали и възможности, 

произтичащи от местната специфика и изложени в социално-икономическия анализ 

(Приложение №24.1). 

Природо-географските характеристики са предпоставка за отглеждане на технически 

култури, поради благоприятните климатични условия. Наличието на големи горски масиви 

са предпоставка за развитие на дърводобивната и дървопреработвателната промишленост, 

както и за развитие на алтернативно-опознавателен туризъм, защото голяма част от тях 

попадат в зони по Натура 2000. Локацията на територията е предопределила през нея да 

преминава европейски коридор №9, който може да се използва за привличане на инвестиции 

и посетители. 

Двете общини, част от МИГ, се характеризират с древна история и културно наследство от 

различни епохи, сред което се откроява това на траките и това дава възможност за 

формиране на съвместен културно-туристически продукт с тема „Наследството на траките”. 

МИГ създава и предпоставки за съвместно популяризиране на културните събития в двете 

общини (например есенните панаири) и показване на многообразието на традиции и бит, 

свързани с живота на християни и мюсюлмани. 

За развитието на икономиката потенциал представлява стабилният ръст на увеличаване 

на приходите от дейността на компаниите, което показва тяхното възстановяване на 

световната икономическа и финансова криза. Изследваните показатели очертава картина на 

повишаване на ефективността и производителността в предприятията, която би следвало да е 

подпомогната чрез мерките в стратегията. Икономиката на територията се характеризира 

още с нарастваща предприемаческа активност – увеличен брой на малките и микро 

предприятия. Отчита се засилващ интерес към отглеждането на животни, което дава 

възможност за диверсифициране на аграрния сектор. 

Потенциал за развитието на територията, произтичащ от демографските процеси и 

социалната сфера е, че през последната наблюдавана година (2014 г.) механичният прираст 

и положителен. По отношение на социалната сфера разкритите паралелки в училищата и 

местата в детските градини са достатъчни за децата, живеещи на територията на МИГ. 

Наблюдава се и задържане броя на децата в детските, а голяма част от учебните сгради са 

обновени или поне е извършен основен ремонт в тях. 

Стратегията обхваща приетата визия за развитието на МИГ и произтичащите цели (т.4.1). 



Последните се постигат чрез формулирането на няколко ключови приоритетни области за 

развитие (представени в т.4.1) с включените към тях специфични цели (т 4.2). 

Стратегическите предложения са определени от местните специфики и ресурси, очертаните в 

социално-икономическия анализ на територията (Приложение №24.1), SWOT анализа и 

мнението на местните общности, изразени в процеса по разработването на настоящата 

стратегия. 

Съответствието на стратегията с политиките на национално, регионално и местно ниво са 

представени в следващата таблица: 

 

Документ Стратегически цели Приоритети, които Стратегията 

подпомага чрез реализацията си 

Национална 

програма за 

развитие 

„България 

2020” 

Стратегическа цел 1. Повишаване на 

жизнения стандарт чрез конкуренто-

способно образование и обучение, 

създаване на условия за качествена 

заетост и социално включване и 

гарантиране на достъпно и 

качествено здравеопазване. 

Приоритетните направления на НПР на 

България, в сферата, на които ще се 

формира и реализира Стратегията са 

 Подобряване на достъпа и 

повишаване на качеството на 

образованието и обучението и 

качествените характеристики на 

работната сила.  

 Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното 

включване. 

 Постигане на устойчиво интегрирано 

регионално развитие и използване на 

местния потенциал. 

 Развитие на аграрния отрасъл за 

осигуряване на хранителна сигурност 

и за производство на продукти с 

висока добавена стойност при 

устойчиво управление на природните 

ресурси.  

 Подкрепа на иновационните и 

инвестиционни дейности за 

повишаване на конкуренто-

способността на икономиката.  

 Укрепване на институционалната 

среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и 

бизнеса.  

 Енергийна сигурност и повишаване 

на ресурсната ефективност. 

Стратегическа цел 2. Изграждане на 

инфраструктурни мрежи, осигу-

ряващи оптимални условия за 

развитие на икономиката и 

качествена и здравословна околна 

среда за населението. 

Стратегическа цел 3. Повишаване на 

конкурентоспособността на 

икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, 

насърчаване на инвестициите, 

прилагане на иновативни решения и 

повишаване на ресурсната 

ефективност. 

Национална 

стратегия за 

регионално 

развитие 

2012-2022 

Стратегическа цел 1: Икономическо 

сближаване в европейски, национален 

и вътрешнорегионален план чрез 

развитие на собствения потенциал на 

районите и опазване на околната 

среда 

Приоритетните направления на НСРР, в 

сферата, на които ще се формира и 

реализира Стратегията са: 

 Активизиране на специфичния 

потенциал на регионалните и 

местните икономики чрез подкрепа за 

повишаване конкурентоспособността 

на малкия и средния бизнес; 

 Развитие на устойчиви форми на 

туризъм и на културните и творчески 

индустрии в районите; 

 Развитие на инфраструктурата за 

опазване на околната среда;  

 Подобряване на достъпа до 

образователни, здравни, социални и 

Стратегическа цел 2: Социално 

сближаване и намаляване на 

регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване на 

условия за развитие и реализация на 

човешкия капитал 

Стратегическа цел 3: Териториално 

сближаване и развитие на 

трансграничното, междурегионалното 

и транснационалното сътрудничество 



Стратегическа цел 4: Балансирано 

териториално развитие чрез 

укрепване на мрежата от градове-

центрове, подобряване свързаността в 

районите и качеството на средата в 

населените места 

културни услуги и развитие на 

спортната инфраструктура в 

районите; 

 Развитие на капацитета на 

националните, регионалните и 

местните власти за стратегическо 

планиране и подобряване на управле-

нието на регионалното развитие;   

 Подобряване на свързаността на 

районите в национален и между-

народен план, включително с 

големите градски центрове в 

съседните страни. 

Регионален 

план за 

развитие на 

Южен 

централен 

район за 

периода 2014-

2020 година 

Стратегическа цел 1: Икономическо 

сближаване в национален и вътрешно 

регионален план базирано на 

щадящо/екологосъобразно ползване 

на собствени ресурси 

Приоритетните направления на РПЮЦР, 

в сферата, на които ще се формира и 

реализира Стратегията са: 

 Повишаване конкурентоспособността 

на малкия и средния бизнес като 

движеща сила на регионалната 

икономика; 

 Развитие на устойчиви форми на 

туризъм и на културните и 

творческите индустрии в ЮЦР; 

 Развитие на инфраструктурата за 

опазване на околната среда и 

адаптиране към промените на 

климата; 

 Подобряване на достъпа до 

образователни, здравни, социални, 

културни услуги и спорт; 

 Повишаване на административния 

капацитет на регионално и местно 

ниво в полза на гражданите и бизнеса; 

 Подобряване на свързаността на 

района в национален и международен 

план 

Стратегическа цел 2: Социално 

сближаване и намаляване на между-

областните неравенства чрез 

инвестиции в човешкия капитал и 

социална инфраструктура 

Стратегическа цел 3: Развитие на 

трансгранично и транснационално 

сътрудничество в принос на иконо-

мическото и социалното развитие и 

сближаване 

Стратегическа цел 4: Балансирано 

териториално развитие чрез 

укрепване на градовете-центрове, 

подобряване свързаността в района и 

качеството на средата в населените 

места 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

област 

Кърджали 

Стратегическа цел 1: Подобряване на 

икономическия климат и 

привлекателността на региона за 

бизнес, чрез инвестиции в човешкия 

капитал и бизнес свързаната 

инфраструктура 

Приоритетните направления на 

Областната стратегия, в сферата, на 

които ще се формира и реализира 

Стратегията са: 

 Целенасочена подкрепа за запазване, 

модернизиране и разширяване на 

местните предприятия и изграждане 

на съвременна инфраструктура за 

привличане на външни инвеститори в 

преработвателната и друга 

промишленост; 

 Развитие на конкурентоспособно 

земеделие и животновъдство;  

 Интегрирано развитие на 

културно‐исторически и алтернативен 

туризъм; 

 Подобряване на териториалната 

устойчивост и постигане на 

инфраструктурна балансираност и 

свързаност, вкл. и в международен 

план; 

Стратегическа цел 1: Балансирано 

развитие на градската среда и 

намаляване регионалните различия в 

качеството на живот 

Стратегическа цел 1: Развитие на 

административния капацитет и 

увеличаване на възможностите за 

привличане на инвестиции в региона 



 Развитие на човешкия капитал като 

ресурс за създаване и привличане на 

нови инвестиции. 

Общински 

план за 

развитие на 

община 

Момчилград 

2014-2020 

Стратегическа цел 1: Създаване на 

условия за устойчив и приобщаващ 

растеж на местната икономика чрез 

съхранение и развитие на човешкия 

капитал, ефективното използване на 

местните сравнителни предимства и 

ресурси 

Приоритетните направления на ОПР, в 

сферата, на които ще се формира и 

реализира Стратегията са: 
 Устойчиво развиваща се местна 

икономика на основа на местните 

ресурси и потенциали, с повишена 

атрактивност по отношение 

потенциала за привличане на 

инвестиции 

 Развитие на човешките ресурси и 

ефективно социално обслужване на 

населението 

 Диверсификация на местната 

икономика чрез ефективна 

туристическа „капитализация“ на 

природното и културно-историческо 

наследство 

Стратегическа цел 2: Подобряване 

условията на средата за обитаване и 

условията за развитие на бизнеса 

Стратегическа цел 3: Развитие на 

печеливш туризъм като 

икономически диверсификатор 

Общински 

план за 

развитие на 

община 

Крумовград 

2014-2020 

Стратегическа цел 1: 

Интензифициране на социално-

икономическото развитие на 

общината и капитализация на 

ресурсите и потенциалите 

Приоритетните направления на ОПР, в 

сферата, на които ще се формира и 

реализира Стратегията са: 
 Интензифициране на развитието на 

местната икономика чрез повишаване 

инвестиционната атрактивност на 

общината, подпомагане на местния 

бизнес и стимулиране на 

предприемачеството 

 Подпомагане устойчивото 

капитализаране на местните ресурси 

чрез биоземеделие, затваряне на 

цикъла на агробизнеса и развитие на 

туристическите услуги 

 Качествено инфраструктурно 

осигуряване на общината 

 Съхранение и развитие на човешкия 

капитал на общината чрез адекватно 

образование, здравеопазване и 

социално обслужване 

Стратегическа цел 2: Подобряване 

качеството на средата за живот, 

бизнес и рекреация 

Стратегическа цел 3: Развитие и 

съхранение на човешкия капитал и 

административния капацитет на 

общината 

  

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

Иновативните характеристики на СМР са обосновани от няколко фактора. На първо място 

това са насоките за настоящия планов период 2014-2020 година, който дава за първи път 

възможност на многофондово финансиране. В този смисъл стратегията, използвайки го, е 

иновативна както по отношение на възможностите за привличане на финансови ресурси от 

оперативните програми, така и по интервенциите, които са заложени да бъдат осъществени 

на територията на МИГ. 

Чрез стратегията се дава възможност за създаване на нови туристически продукти и услуги, 

предимно свързани с капитализирането на културното наследство. За да се подкрепи това е 

създадена специална мярка „Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство”, която не част от Регламент 1305/2013, 

но е съответствие с целите му. 

Отчитайки значението на иновациите в рамките на ЕС при определянето на критерии за 



оценка на проектните предложения за част от мерките е предвидено да се дава приоритет на 

проекти, които са иновативни за територията на МИГ. 

Настоящата стратегия е иновативна и затова, че подходът ВОМР за пръв път ще се приложи 

на територията на двете общини – Крумовград и Момчилград, които за първи път се 

сдружават и ще бъдат равноправни партньори при вземането на консенсусни решения за 

общо развитие на територията им. Това значително се различава от прилагането на ОПР и 

разработените стратегии за местно развитие за предходния планов период – по една за всяка 

административно-териториална единица. 



4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 

Забележка: Фигурата отразява само най-горните нива на йерархични връзки. Пълната йерархия на целите може да се проследи в 

приложение №24.3. 



5. Описание на мерките: 

(не повече от 4 страници за всяка мярка) 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Мярка 

4.1.1 

„Подкрепа 

за 

инвестиции 

в 

земеделски 

стопанства“ 

Цели: Целта на мярката е да повиши конкурентоспособността на земеделските 

стопанства на територията на МИГ „Момчилград-Крумовград”, чрез: 

преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в 

стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и 

модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната 

среда; достигане и спазване на стандартите на Европейския съюз и подобряване 

на условията. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ, 

които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство 

чрез: 

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 

наличните производствени материални и/или нематериални активи; или 

2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти; или 

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти. 

Допустими кандидати - земеделски стопани, отговарящи на следните условия: 

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители;  

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство 

е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; 

3. ако са юридически лица, трябва да са:  

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от 

земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане 

на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, 

директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка 

на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски 

дейности, или получена публична финансова помощ;  

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за 

вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия. 

в) признати групи производители и признати организации на производители на 

земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 

„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

Допустими разходи - съгласно чл. 32 на Наредба № 9 от 21.03 2015 г. за 

прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство, включително такава, използвана 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 земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната 

среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за 

земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната 

ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;  

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на 

мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство 

на биоенергия;  

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС 

съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;  

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 

оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, 

както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;  

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за 

млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;  

7. 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 земеделските производствени дейности 

и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;  

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, 

необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските 

производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение 

№ 4;  

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 

земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за 

събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на 

продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;  

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, 

свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските 

стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за 

сертификация;  

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;  

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  

13. 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, включени в т. 1 – 12.  

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и 

управлението на проекта не могат да превишават:  

1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за 

земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12;  

2. пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени 



инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни 

дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата 

равностойност на 35 000 евро;  

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не 

могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 

6 и т. 9 – 12.  

Разходите по т. 13 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. 13 са 

допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане. 

Финансови параметри 

Размер на финансовата помощ по мярката - 973 475 лева 

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто 

за:  

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;  

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на 

организации на производителите;  

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;  

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, 

включващи от 6 до 10 земеделски стопани 

5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по 

мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни 

ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление 

„Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са 

заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 

г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за 

плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично 

земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, 

включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на 

производители. 

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи. 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 15 000 лева 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева 

Критерии за избор на проекти  

 Точки 

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или 

едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не 

навършени години, към датата на кандидатстване 

15 

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на 

чувствителните сектори 

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т. 

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т. 

- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 15 т. 

15 



3. Проектът създава нови работни места 

- до 2 работни места – 5 точки  

- над 2 работни места – 10 точки 

 

 

 

 

10 

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на 

населени места попадащи в необлагодетелстван район  
10 

5. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, 

и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от 

допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

иновации в стопанството 

 

10 

6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 

подобряване на енергийната ефективност на предприятието 
10 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за 

подобна инвестиция 
10 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната 

среда 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, 

опазващи околната среда - 3 т. 

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 5 т. 

5 

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на 

стоки и/или услуги 
5 

10. Оценка на  Бизнес план /реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ  

- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т. 

- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и 

приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т. 

10 

ОБЩО  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 

4.2.1 

„Инвестици

и в 

преработка 

/маркетинг 

на 

селскостопа

нски 

продукти“ 

 

Цел: Целта на мярката е да подкрепи процесите на модернизация на 

физическите активи на предприятията и земеделските производители, които 

преработват земеделски продукти. Проектите по мярката ще спомогнат за 

създаването на по-качествен краен продукт, които има добавена стойност и се 

реализира по възможно най-късата верига за доставки. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ и 

са за: 

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. постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или  

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или  

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или  

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или  

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, 

и/или  

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост, и/или  



10.подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти 

Допустими кандидати 

1. земеделски стопани; 

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на 

производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2; 

Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или 

Закона за кооперациите. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

Допустими разходи – съгласно чл. 30 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за 

прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти": 

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 на 

територията на МИГ; 

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. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти 

на Съюза съгласно приложение № 8 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане 

на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“:, включително чрез финансов лизинг; 

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за 

системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени 
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практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в 

предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

11. 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, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия 

размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10. 

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности: 

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, 

като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите 

разходи по т. 1 - 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро; 

2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на 

строително-монтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да 

превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10; 

3.разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в 

разходите по т. 2, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на 

сто от допустимите разходи по т. 1 - 10; 

4. разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да 

превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10; 

5. разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за 

архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 

11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4 не 

могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 

2 и т. 5 - 10. 

Разходите по т. 11 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. 11, са 

допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима 

собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, 

валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към 

датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за 

финансиране са разходи до този размер. 

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   

Размер на финансовата помощ по мярката - 480 000 лева - Финансовата 

помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от 

микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи 

предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на 



допустимите за финансово подпомагане разходи. 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 50 000 лева 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 240 000 лева 

Критерии за избор на проекти  

 

 
Точки 

1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно 

препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 10 

2. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските 

стопани – 5 т. 

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана 

преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на 

групата/организация на производители или на предприятието 

суровини (земеделски продукти) – 5 т. 

10 

3. Дейностите по проекта са в областта на производството на 

плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните 

насаждения и/или животновъдството 

4. - над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 

10 т. 

5. - над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 

15 т. 

10 

6. Проектът създава нови работни места 

- до 3 работни места – 5 точки  

- над 3 работни места – 10 точки 

10 

7. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 

подобряване на енергийната ефективност на предприятието 
10 

8. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, 

и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от 

допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

иновации в предприятието 

10 

9. Проектът включва преработка и производство на 

биологични продукти 
10 

10. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за 

подобна инвестиция 
10 

11. Проектът включва дейности с позитивен принос към 

околната среда 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, 

опазващи околната среда - 3 т. 

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 5 т. 

5 

12. Проектът предвижда използването на местни доставчици на 

стоки и/или услуги 
5 

13. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ  

- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т. 

-  Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и 

приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т. 

10 

ОБЩО  100 
 



Мярка 

6.4.1 

„Инвестици

и в 

подкрепа на 

неземеделск

и дейности“ 

Цел: Целта на реализацията на тази мярката е да развие 

конкурентоспособността на икономиката на МИГ. Подкрепата за 

инвестиционни дейности ще спомогне за създаването на допълнителна заетост, 

насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. От друга страна 

регионът трябва да диверсифицира приходите от различните дейности, според 

анализа на територията. Друга цел на мярката е насърчаване внедряването на 

ВЕИ, за да се намали натискът върху околната среда от конвенционалните 

методи на енергийни източници. 

Обхват Териториалният обхват на мярката е на територията на целия МИГ и 

обхваща неземеделски дейности свързани с: развитието на туризма, 

производството или продажбата на продукти, които на са включени 

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, 

счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на 

ИТ и др.); производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; и 

развитие на занаятчийски дейности. 

Извън обхвата на мярката попадат дейностите, които водят до 

осъществяването на селскостопанска дейност и резултата от дейността е 

продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на 

Европейския съюз. Няма да се предоставя и финансова помощ за хазарт, 

финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в 

Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и 

са за:  

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги); 

2. 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); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни 

хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, 

ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).; 

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски 

дейности. 

Допустими кандидати - Земеделски стопани или микропредприятия, 

регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския 

закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и 

физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Стопанството на 

кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем 

над 8 000 евро. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

Допустими разходи  

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; 

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до 



пазарната стойност на активите; 

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 

техническа осъществимост; 

Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. 

„1“, „2“ и „4“. 

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер 

и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за 

подпомагане, с изключение на общите разходи. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова 

помощ. 

Финансови параметри 

Размер на финансовата помощ по мярката - 950 000 лева -  Финансовата 

помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи при спазване 

на условията на 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“. Размерът на 

финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на 

действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо 

оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 

евро за период от три последователни данъчни години. 

Минимална стойност на допустимите разходи за проект – 15 000 лева 

Максимална стойност на допустимите разходи за проект – 100 000 лева 

 

Критерии за избор на проекти 

 

 

 

Точки 

1. Проекти в сферата на производството или продажбата на 

продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз 
15 

2. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги 

и/или социалните услуги 10 

3. Проекти, представени от физически лица - млади фермери 

/земеделски производители до 40 години, включително/(за ЕТ) 5 

4. Проекти, представени от жени /за физически лица и ЕТ/ 5 

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за 

подобна инвестиция 10 

6. Проектът създава нови работни места 

- до 3 работни места – 5 точки  

- над 3 работни места – 10 точки 

 

 

7.  

10 

8. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, 

и/или услуга и/или продукт в предприятието  

 

10 



9. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната 

среда 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, 

опазващи околната среда - 5 т. 

- над 50 % от инвестициитeса насочени към дейности, 

опазващи околнаа среда - 10 т. 

10 

10. Проектът предлага уникални производства или услуги, 

които са знакови за идентичността на територията. 5 

11. Проектът предвижда използването на местни доставчици на 

стоки и/или услуги 5 

12. Проекти, поадени от кандидати, притежаващи опи или 

образование в сектора, за който кандидатстват 5 

13. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ  

- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним –  

5 т. 

- Проектът набенефициента допринася за постигане целите и 

приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т. 

10 

ОБЩО 100 
 

Мярка 7.2 

„Инвестици

и в създа-

ването, 

подобря-

ването или 

разширява-

нето на 

всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфраструк

тура“ 

Цел: Целта на мярката е да допринесе за развитието на инфраструктурата на 

територията на МИГ, като надгражда или допълва общинските проекти 

отнасящи се до нея. Чрез реализацията на мярката ще бъдат подобрени 

транспортния достъп до общинските центрове, връзките между по-малките 

населени места, достъпа до чиста питейна вода на местното население и ще се 

подобри качеството на услугите и енергийната ефективност на сградите, в които 

те се предлагат. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ и 

са за: 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към 

тях; 

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности  

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 



социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 

процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително 

транспортни средства; 

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура; 

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, 

вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства; 

7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение. 

За да бъдат допуснати за подпомагане проектите трябва да отговарят на 

дефиницията за „дребна по мащаби инфраструктура”, а предвидените дейности 

в тях да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на община 

Крумовград (за проекти, попадащи в административно-териториалните й 

граници) или община Момчилград (за проекти, попадащи в административно-

териториалните й граници). Проектните предложения не трябва да имат 

отрицателно въздействие върху околната среда по ЗООС. 

Дейностите, които предвиждат строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и 

съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, само ако са изградени 

или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или 

реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на 

кандидатстване. 

Допустими кандидати 

1.  Общините от територията за всички допустими дейности  

2.  Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 

3.  Читалища за дейности, свързани с културния живот; 

Допустими разходи  

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, 

ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима 

собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности; 

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до 

пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно 

допустимите за подпомагане дейности; 

3.придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 

регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. 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, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 

допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от публичната помощ, 

свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които 

бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо 



както следва: 

- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи 

разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на 

ЗОП процедура за избор на изпълнител/и; 

- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след 

провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на 

изпълнител/и по ЗОП.   

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 

възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на 

ДДС. 

Финансови параметри  

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева 

Размер на финансовата помощ по мярката - 300 000 лева. Финансовата помощ 

е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не 

генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които 

след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля 

левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за 

проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи 

се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. 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 

 Точки 

1.  Дейностите по проекта се осъществяват в селата 20 

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района 15 

3. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и 

обществена значимост за територията 10 

4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или 

читалище  10 

5.  Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за 

същата дейност по други програми 10 

6. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на 

услуги на уязвими групи от населението 10 

7. Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна 

инфраструктура за хора с увреждания 10 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към 

околната среда 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, 
5 



опазващи околната среда - 3 т. 

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда – 5 т. 

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на 

стоки и/или услуги 5 

10. Проекта ще създаде работни места при изпълнение на 

допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка / 5 

ОБЩО 100 
 

Мярка 7.5 

„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструк-

тура за отдих, 

туристическа 

инфраструк-

тура.“ 

Цел: Целта на мярката е да подпомогне развитието на туризма на територията 

на МИГ „Момчилград-Крумовград” и да създаде условия посетителите да 

опознаят богатото й културно наследство. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ 

и са за: 

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове; 

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на 

местното природно и културно наследство; 

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно 

и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или 

образователна цел; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за 

туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и 

туристически пътеки). 

Допустими кандидати 

1. Общините от територията на МИГ; 

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ. 

Допустими разходи  

1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на 

недвижимо имущество; 

2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 

обзавеждане до пазарната цена на актива; 

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата устойчивост; 

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 

компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, 

търговски марки. 

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 

„1“, „2“ и „4“. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, 



свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които 

бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо 

както следва: 

- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи 

разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на 

ЗОП процедура за избор на изпълнител/и; 

- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта 

след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на 

изпълнител/и по ЗОП. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 

възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на 

ДДС. 

Финансови параметри  

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева 

Размер на финансовата помощ по мярката - 130 000 лева. Финансовата 

помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не 

генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които 

след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът 

на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля 

левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за 

проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни 

приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. 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 

 Точки 

1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 30 

2. Дейностите по проекта се осъществяват в селата  20 

3. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските 

програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети 10 

4. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел  10 

5. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната 

среда 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, 

опазващи околната среда - 5 т. 

- над 50 от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 10 т. 

10 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 10 



7. Проектът предвижда използването на местни доставчици на 

стоки и/или услуги 5 

8. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на 

допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка / 5 

ОБЩО 100 
 

Мярка 21 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране 

на местното 

културно 

наследство” 

Цел: Съхраняване и развитие на местното културно наследство, бит, храни, 

продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и 

ритуали, традиции и др. с цел тяхната валоризация, интегрирането им в 

развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама. 

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в 

проучванията и анализите на територията нужди, а именно финансиране на 

дейности, свързани с опазването и развитието на рознообразното местно 

културно наследство и търсене на нови съвременни форми за опазване на 

типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване 

към следващите поколения; нуждите от валоризация на многобройните 

обекти на културно-историческото наследство и природното наследство. 

Целта на мярката съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС - 

постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и 

общностите в селските райони,  включително създаването и поддържането на 

заетост и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за 

укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, 

чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на 

ПРСР 2014 -2020 г. - Социално-икономическо развитие на селските райони, 

осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално 

включване и по-добро качество на живот. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ 

и са за: 

1. Проучване, изучаване и съхранение на местното културно наследство - 

култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и 

изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, 

неписана и писана традиция. 

2.  Организиране и провеждане на:  

- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, 

типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и 

др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на 

територията;  

3. Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез: 

– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или 

мултимедийни възстановки; 

– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, 

тематични изследвания, снимки, каталози и др.) 

– Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от 

традиционни костюми или предмети от традиционния бит;  

4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, 



панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития и др. 

5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на 

археологическите паметници на територията. 

Допустими кандидати 

1.  Общините от територията на МИГ; 

2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ; 

3. Читалища от територията на МИГ. 

4.  Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон 

Допустими разходи  

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с 

изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за 

сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение; 

2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, 

дневни разходи и нощувки, съгласно действащата Наредба за командировките 

в страната; 

3. Разходи, свързани със създаването и сертифицирането на местен 

туристически продукт 

4. Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, 

исторически и други експозиции 

5. Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, 

обзавеждане, инвентар и облекла за местните фолклорни състави 

6. Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки,  

консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно 

значение. 

7. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия във връзка 

с местни обичаи и традиции - /провеждане на фестивали, събори, празници, 

обичаи/ и други събития, свързани с местното наследство.  

8. Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с 

популяризиране на местното наследство, фолклор, изделия и храни /издаване 

на брошури, дипляни, публикации, филми, семинари, и др./  

9. Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни; 

10. Разходи за външни услуги;  

- наем на помещения и апаратура; 

- други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки и др.) 

Финансови параметри 

Размер на финансовата помощ по мярката - 100 000 лева. Финансовата 

помощ е в размер на : 

1. 100 %  за получател  публично лице и проектът не генерира приход; 

2. 70 %  за получател публично лице и проектът генерира приход; 

3. 60 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел; 

4. 70 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и 

проектът е в обществена полза 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева 

Критерии за избор на проекти 

 Точки 



1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел или 

читалища 15 

2. Проекта включва комбинирани дейности по опазване на 

местни изделия, продукти и културно наследство 15 

3. Дейностите по проекта се осъществяват в населени места 

извън общинските центрове 10 

4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, 

умения и традиции между различните поколения 10 

5. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното 

материално културно-историческо наследство на  територията 10 

6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да 

участва и инициира съвместни дейности, свързани с 

опознаването, съживяването и популяризирането на автентични 

местни традиции, фолклор и занаяти 

10 

7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на 

различни социални и граждански групи и културни институции и 

осигуряват приемственост между поколенията с активното 

участие на младите хора 

10 

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни 

изделия и  културното наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за 

анимация в туризма. 

10 

9.  Дейностите по проекта включват участие на хора с 

увреждания и/или малцинствени групи 
5 

10. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за 

подобна инвестиция 
5 

ОБЩО 100 
 

 

  

  

ОПРЧР (ЕСФ) 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ОПРЧР (ЕСФ) 

 

Допустими разходи по мерките: 

Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на на глава 5, раздел I от 

ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, 

както и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 -2020 г. 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите трябва да отговарят 

едновременно на следните условия: 

– да са за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния управляващ 

орган и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от съответния комитет за 

наблюдение;  



– да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата бенефициенти или от 

техните партньори в случаите, когато са допустими съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от комитета за наблюдение;  

– категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за предоставяне на 

финансова подкрепа;  

– изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или 

строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално и с европейското 

законодателство; 

– за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за 

наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември  2013 г. за определяне на общо приложими 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 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 

г.); 

– да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез отделни счетоводни 

аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

– да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално доставени, съобразно 

предварително заложените в договора или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа 

изисквания; 

– в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в обхвата на 

правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с приложимите 

към помощта правила; 

– да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в 

съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)  № 966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет 

на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 

26.10.2012 г.).  

Недопустими разходи  

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова 

схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска 

програма;  

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;  

- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;  

- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;  

- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;  

- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение 

на разходите по финансови инструменти.  

- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени 

под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;  

- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови 

транзакции;  

- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;  

- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на 

документите за кандидатстване за финансова подкрепа.  

На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, 

които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 



кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от 

него. 

Режим на минимална помощ 

Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в 

Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на 

действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо оправдателни и 

платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро /за предприятията с 

дейност в сектора на автомобилните товарни превози – 100 000 евро/ за период от три 

последователни данъчни години. 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

- Да отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с 

приложимото законодателство;  

- Да разполагат с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР 

методика за оценка на финансовия капацитет;  

- Когато кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и или партньор по проекта е 

община, тя трябва да представи Решение на Общинския съвет за подаване на проектно 

предложение по конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за одобряване на 

споразумение за общинско сътрудничество с партньора за кандидатстването по проекта, 

съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА;  

- Кандидатите могат да участват в партньорство в зависимост от спецификата на обявената 

мярка. 

По отношение на недопускане на двойно финансиране с мерки от ПРСР и Оперативните 

програми - ОПРР, ОПНОИР, ОПИК и ОПОС е задължително следването на 

демаркацията с тези програми, както е описана в раздел 8 на ОП РЧР 2014 – 2020 г. 

При промяна в установените условия за прилагане на даден инвестиционен приоритет в ОП 

РЧР, то тези променени условия автоматично се прилагат и за мерките в Стратегията за 

ВОМР на МИГ. 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 

Обща информация: 

Настоящите критерии са общи за ОП РЧР, одобрени са от Комитета за наблюдение на 

програмата и задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от ОПРЧР. В 

Стратегията за ВОМР са включени и посочени само специфичните за територията 

допълнителни критерии по всяка мярка. 

Ако общият брой получени точки за всеки един раздел е по-малко от 20 % от максималния 

брой точки за съответния раздел, проектното предложение се предлага за отхвърляне. 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на 

етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 60 т. 

 

Раздел 

 

Скала на оценка Максимален 

брой точки 

1. Оперативен капацитет  15 

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, подобни на тези включени в проектното 

предложение. 

 10 

1.1 А Опит на кандидата в управлението на проекти   



и/или опит в изпълнение на дейности, като тези 

включени в проектното предложение
1
 

- Кандидатът има реализиран поне един проект 

финансиран от структурните фондове, националния 

бюджет или други финансови инструменти, в който е 

участвал в ролята си на кандидат или партньор;  

- Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на 

дейности, като тези, включени в проектното 

предложение. 

много добре 5х2 

Кандидатът има реализиран поне един проект, 

финансиран от структурните фондове, националния 

бюджет или други финансови инструменти, в който е 

участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 

1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, 

включени в проектното предложение 

задоволително 3х2 

Кандидатът има проект, финансиран от структурните 

фондове, националния бюджет или други финансови 

инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат 

или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 

1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, 

включени в проектното предложение.  

много слабо 1х2 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий 

или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип 

дейности 

 0 

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, подобни на тези включени в проектното 

предложение
2
 

  

- Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, 

финансиран от структурните фондове, националния 

бюджет или други финансови инструменти, в който е 

участвал в ролята си на кандидат или партньор; 

- Партньор/и има/т поне 1 година опит в изпълнението на 

дейности, като тези, включени в проектното 

предложение 

много добре 5х2 

Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, 

финансиран от структурните фондове, националния 

бюджет или други финансови инструменти, в който е 

участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 

1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, 

включени в проектното предложение 

задоволително 3х2 

Кандидатът има проект, финансиран от структурните 

фондове, националния бюджет или други финансови 

инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат 

или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 

1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, 

включени в проектното предложение 

много слабо 1х2 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий 

или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип 

дейности 

 0 

1.2. Опит на ръководителя на проекта/ключовите 

експерти в организация, управление/ изпълнение на 

проекти и/или сходен тип дейности
3
. 

 5 

                                                 
1 Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б.  
В случай, че не е предвидено участието на партньор по проекта се взима само оценката по т. 1.1 А   
2 В случай, че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на 
всеки партньор.   
3 По отделно се оценява опитът на ръководителя и ключовите експерти ангажирани с преките дейности по проекта 
(ако е приложимо). Крайната обща оценка е средноаритметично от отделните оценки. 



Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в 

организация и/или управление/изпълнение на дейности, 

като тези, включени в проектното предложение и/или 

проекти, поне 3 години 

много добре 5 

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в 

организация и/или управление/изпълнение на дейности, 

като тези, включени в проектното предложение и/или 

проекти поне една година 

задоволително 3 

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в 

организация и/или управление/изпълнение на дейности, 

като тези, включени в проектното предложение и/или 

проекти по- малко от една година 

много слабо 1 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий 
 0 

2. Съответствие  20 

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта  10 

- Формулирани са конкретни цели; 

-  Целите са насочени към решаване проблемите на 

целевите групи; 

- Връзката между целите и предвидените резултати 

е аргументирана. 

много добре 5х2 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен; много слабо 1х2 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий 
 0 

2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните 

нужд 
 10 

- Целевите групи са конкретизирани – посочени са 

специфични характеристики, съгласно Насоките 

за кандидатстване (ако е приложимо);  

- Целевите групи са количествено определени;  

- Нуждите на целевите групи са идентифицирани 

много добре 5х2 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен; много слабо 1х2 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий 
 0 

3. Методика и организация  35 

3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните 

резултати 
 25 

- Дейностите са насочени към постигане на целите и са в 

съответствие с ръководните принципи (ако е 

приложимо);  

- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще 

допринесат за постигане на заложените в проекта 

индикатори; - Описани са детайлно дейностите, начините 

и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост 

е обоснована нуждата от закупуване на 

оборудване/ремонтни дейности. 

много добре 5х2 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3х2 

Поне един от горепосочените критерии е изпълнен 

частично 
много слабо 1х2 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий 
 0 

3.2 Яснота на изпълнение на дейностите  1 

- В описанието на дейностите са посочени начало и 

продължителност за изпълнение на всяка дейност;  

- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен;  

- Има логическа последователност в изпълнението на 

дейностите. 

много добре 5х2 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 3х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен или много слабо 1х2 



посочената информация е непълна 

Няма посочена информация  0 

4. Бюджет и ефективност на разходите  30 

4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на 

разходите 
 15 

- Налице е съответствие и логическа връзка между 

дейности и разходи, и предвидените разходи 

съответстват на поставените цели и очакваните резултати 

по проекта;  

- Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, 

количествено и качествено осъществяване на 

планираните дейности и постигане на очакваните 

резултати по проекта;  

- Количествата, заложени в дейностите водят до извода, 

че разходите са планирани при най-добра цена. 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени  задоволително 3х3 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1х3 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий, 

или след направената оптимизация на бюджета, сумата 

на исканата БФП е под минималния размер на 

допустимата безвъзмездна финансова помощ, съгласно 

Условията за кандидатстване 

 0 

4.2 Структурираност на бюджета  15 

- Заложените стойности са правилно планирани в 

съответствие с предвидените дейности;  

- Заложените ограничения на разходите по схемата са 

спазени при формиране на бюджета;  

-  Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки. 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени  задоволително 3х3 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 1х3 

Няма посочена информация или представената 

информация няма отношение към съответния критерий 
 0 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ  100 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ  И КАЧЕСТВОТО 

НА РАБОТНИТЕ МЕСТА; ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 6 

Мярка 

1.6 

/ОПРЧР/ 

„Подобря

ване на 

равния 

достъп до 

възможно

стите за 

учене 

през 

целия 

живот за 

всички 

възрастов

и групи“ 

 

Цел на мярката: Осигуряване на достъп до качествени образователни услуги 

за всички. 

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на 

мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР  

Прилагането на мярката ще осигури разнообразни форми за включване на 

посочените целеви групи в учене през целия живот, ще допринесе за 

разширяването на възможностите за модернизиране на знанията и уменията 

на заетите и ще удовлетвори изискванията на бизнеса за адекватно 

квалифицирана работна сила и пряко ще допринесе за постигането на 

специфичните цели на Инвестиционен приоритет № 6 на ОПРЧР, чрез: 

- Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена 

професионална квалификация и/или ключови компетентности по СЦ 1 на 

ИП6 ; 

- Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, 

придобили нови знания и умения по СЦ 2 на ИП6 ; 

- Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които 

мярката адресира;  

- Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г.  



- Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-

ниско образование 

Основни проблеми на посочените целеви групи на територията на МИГ, са 

преобладаващия дял на нискоквалифицирана работна ръка, не съобразена с 

изискванията на икономиката и търсенето на пазара на труда, което се явява 

ограничаващ фактор за осигуряване на високи доходи за населението, както и 

за подобряване конкурентоспособността на местната икономика. В условия на 

икономическа криза и процес на оптимизация на разходите на предприятията, 

заетите над 54 г. и заетите със средно и по-ниско образование са сред лицата в 

най-голям риск от загуба на своето работно място. Това до голяма степен е 

породено от неадекватността на техните знания и умения спрямо 

потребностите на бизнеса от умения за работа с новите производствени, 

информационни и комуникационни технологии, както и владеенето на чужди 

езици.  

Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са 

избрани тези типове бенефициенти;  

Работодатели; Обучителни организации; Неправителствени 

организации;  

Чрез мярката на работодателите ще бъде дадена възможност за провеждане на 

обучения за придобиване на необходими квалификации и ключови 

компетентности, както и други нужни обучения на заетите в предприятията. 

Обучителните организации, центровете за информация и професионално 

ориентиране и неправителствените организации ще имат възможност да 

предоставят обучения за придобиване и/или повишаване на професионална 

квалификация, ключови компетентности, съобразно нуждите от обучения на 

трудоспособното население. 

При изпълнение на мярката ще бъдат допустимо участието и на партньори, 

които трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти. 

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 

целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 

територията подходи (ако са идентифицирани такива);  

Ще бъдат насърчавани иновативни подходи при провеждане на обученията, 

които адресират нуждите на определените целеви групи, чрез осигуряване 

например: по-атрактивни програми за образование и обучение, в съответствие 

с нуждите и очакванията на отделните участници в процеса; използване на 

подходи и методики, основани на ИКТ, които насърчават участието в учебния 

процес; по-голяма ефективност на дейностите в полза на местните общности; 

нови или подобрени практики, които отговарят на нуждите на хора в 

неравностойно положение и които адресират социалното, езиковото и 

културното многообразие. 

Допустими дейности:   

1. Обучение с цел по-добра професионална реализация:  

- за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на 

нова; 

- за придобиване на ключови компетентности; 

2. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот; 

3. Разработването и внедряване в предприятията на системи за обучение на 

заети;  

4. Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани 



на практиката. 

Допустими разходи: 

Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на на глава 5, 

раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимото национално 

законодателство за финансовата рамка 2014 -2020 г. 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите 

трябва да отговарят едновременно на следните условия: 

– да са за дейности, определени и извършени под отговорността на 

съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от съответния комитет за наблюдение;  

– да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата 

бенефициенти или от техните партньори в случаите, когато са допустими 

съгласно критериите за избор на операции, одобрени от комитета за 

наблюдение;  

– категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за 

предоставяне на финансова подкрепа;  

– изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, 

и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално 

и с европейското законодателство; 

– за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 

разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември  2013 г. за 

определяне на общо приложими 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 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.); 

– да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез 

отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

– да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално 

доставени, съобразно предварително заложените в договора или в заповедта 

за предоставяне на финансова подкрепа изисквания; 

– в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в 

обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е 

съобразена и с приложимите към помощта правила; 

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово 

управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)  № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 

г.).  

Бюджет на мярката - 200 000 лева  

Финансови параметри на проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи - 20 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект - 100 000 лева 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на 



допустимите за финансово подпомагане разходи.  

Режим на минимална помощ 

Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален 

вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността 

на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо 

оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 

евро /за предприятията с дейност в сектора на автомобилните товарни превози 

– 100 000 евро/ за период от три последователни данъчни години. 

Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 

2014-2020 г. -  виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Специфични за територията критерии  

 Раздел 

 

Скала на 

оценка 

Максимал

ен 

брой 

точки 

Свързаност на проекта с друг проект от 

Стратегията или проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при анализите на 

територията 

 

15 

- Проекта е свързан и допълва проект по 

ОПИК и/или ПРСР от Стратегията; 

- Проекта решава проблем, идентифициран 

като такъв при анализите на територията; 

-  Проекта допълва други сходни проекти, 

реализирани на територията по мярка от 

ОПРЧР на национално ниво; 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволител

но 
5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1 

Нито един от посочените критерии не е изпълнен  0 

Сътрудничество  5 

- Дейностите по проекта включват общинско 

сътрудничество между двете общини 
много добре 5х1 

- Дейностите по проекта не включват между 

общинско сътрудничество  
много слабо 1х1 

Териториална специфика и идентичност  15 

- Обучителните дейности по проекта са 

насочени към развитие и съхранение на 

местната култура, традиции, занаяти    

да 5 

- Обучителните дейности по проекта са 

насочени към развитие и съхранение на 

традиционни за територията производства    

да  5 

- Проектът е с обоснована иновативност за 

територията на МИГ 
да  5 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ  И 

КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА; ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 7 

Мярка 

1.7 

 

/ОПРЧР/ 

„Приспос

обяване 

на 

работниц

ите, 

предприя

тията и 

предприе

мачите 

към 

променит

е” 

Цел на мярката:  Повишаване ефективността и производителността в 

предприятията чрез, осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд, обучения на работното място, въвеждане на гъвкави форми на заетост и 

подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за 

управление на човешките ресурси Съответствие на мярката с приоритетите 

на програмата, в т.ч. цел на мярката и приноса й към определена 

специфична цел от ОПРЧР;  

Мярката ще допринесе за подобряване на работната среда, организацията и на 

труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да 

подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху 

производителността на труда в предприятията. Условията за труд в 

предприятията ще бъдат по-адекватни на нуждите на външната икономическа 

среда и на вътрешните нужди на работниците и служителите в тях и пряко ще 

подпомогне за постигането на специфичната цел на Инвестиционен 

приоритет № 7 /ПО 1/ на ОПРЧР „Увеличаване броя на обхванатите заети в 

предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за 

развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията 

на труд“. 

Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които 

мярката адресира;  

Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели  

На територията на МИГ, качеството на работните места, измерено през 

призмата на производителността на труда, е все още ниско. Въвеждането на 

нови организационни модели и системи за управление на човешките ресурси 

и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред 

начините за постигане на напредък в тази посока. 

Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са 

избрани тези типове бенефициенти; 

Работодатели; обучителни организации; центрове за информация и 

професионално ориентиране; неправителствени организации;  

Чрез мярката на работодателите ще бъде дадена възможност да инвестират в 

развитие на персонала и подобряване на условията на труд, с оглед да 

подготвят и адаптират своите предприятия и работници към промените. 

Обучителните организации, центровете за информация и професионално 

ориентиране и неправителствените организации ще имат възможност да 

предоставят обучения за подобряване на управленски и предприемачески 

умения, съобразно нуждите на предприятията. 

При изпълнение на мярката ще бъдат допустимо участието и на партньори, 

които трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти. 

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 

целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 

територията подходи (ако са идентифицирани такива);  

Ще бъдат насърчавани иновативни подходи при провеждане на обученията, 

които адресират нуждите на определените целеви групи, чрез осигуряване 



например: по-атрактивни програми за образование и обучение, в съответствие 

с нуждите и очакванията на отделните участници в процеса; използване на 

подходи и методики, основани на ИКТ, които насърчават участието в учебния 

процес; по-голяма ефективност на дейностите в полза на местните общности. 

Допустими дейности: 

1. Предоставяне на обучения на работното място; 

2. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост; 

3. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на 

човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно 

интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на 

професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия 

живот на по-възрастните работници и служители;  

4. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и 

„по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване 

професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за 

подобряване на социалния климат;  

5. Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на 

трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и 

служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място;  

6. Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална 

отговорност;  

7. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед 

подобряване на техните управленски и предприемачески умения.  

Допустими разходи: 

Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на на глава 5, 

раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимото национално 

законодателство за финансовата рамка 2014 -2020 г. 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите 

трябва да отговарят едновременно на следните условия: 

– да са за дейности, определени и извършени под отговорността на 

съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от съответния комитет за наблюдение;  

– да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата 

бенефициенти или от техните партньори в случаите, когато са допустими 

съгласно критериите за избор на операции, одобрени от комитета за 

наблюдение;  

– категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за 

предоставяне на финансова подкрепа;  

– изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, 

и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално 

и с европейското законодателство; 

– за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 

разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември  2013 г. за 

определяне на общо приложими 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 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.); 

– да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

– да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално 

доставени, съобразно предварително заложените в договора или в заповедта 

за предоставяне на финансова подкрепа изисквания; 

– в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в 

обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е 

съобразена и с приложимите към помощта правила; 

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово 

управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)  № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 

г.).  

Бюджет на мярката – 480 000 лева  

Финансови параметри на проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект- 391 166 лева 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи.  

Режим на минимална помощ 

Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален 

вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността 

на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо 

оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 

евро /за предприятията с дейност в сектора на автомобилните товарни превози 

– 100 000 евро/ за период от три последователни данъчни години. 

Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 

2014-2020 г. -  виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Специфични за територията критерии  

 Раздел 

 

Скала на 

оценка 

Максимале

н 

брой точки 

Свързаност на проекта с друг проект от 

Стратегията или проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при анализите на 

територията 

 

15 

- Проекта е свързан и допълва проект по 

ОПИК и/или ПРСР от Стратегията; 

- Проекта решава проблем, идентифициран 

много добре 5х3 



като такъв при анализите на територията; 

-  Проекта допълва други сходни проекти, 

реализирани на територията по мярка от ОПРЧР 

на национално ниво; 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1 

Нито един от посочените критерии не е изпълнен  0 

Териториална специфика и идентичност  15 

- С проекта се въвежда иновативна за 

територията на МИГ практика 
да 5 

- Проекта е насочен към равнопоставеността и 

равното третиране на работното място 
да  5 

- Проекта се реализира в предприятие с 

традиционно за територията производство    
да  5 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 30 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ; ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1 

Мярка 

2.1 

/ОПРЧР/ 
Социално

-

икономич

еска 

интеграц

ия на 

маргинал

изирани 

общности 

като 

ромите 

 

Цел на мярката: Подобряване на живота и създаване на подходящи условия 

за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално 

изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и 

недискриминация. 

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на 

мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;  

Финансирането по мярката ще подпомогне достъпа до образование, 

здравеопазване и социални услуги на представителите на маргинализирани 

общности, вкл. ромите и ще спомогне за преодоляване на риска от социално 

им изключване и дискриминация. Пряк принос към Специфичната цел на 

Инвестиционен приоритет 1 /ПО 2/ на ОПРЧР ще е увеличаване на броя на 

лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, 

обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите на територията на 

МИГ. 

Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които 

мярката адресира;  

Хора, населяващи територията на МИГ в изолирани райони; 

Представителите на ромската общност от територията на МИГ; хора в 

риск и/или жертва на дискриминация;  

Основни проблеми на хората, живеещи на територията на МИГ извън 

общинските центрове са високата безработица, ниските доходи, ограничения 

достъп до публични услуги, териториалната сегрегация и пространствена 

изолация. Макар и малка група, живееща на територията, сред ромите се 

шири също висока безработица, бедност, висок риск от социално изключване, 

ранно детско отпадане от училище, затруднен достъп до здравеопазване, 

както и недобра грижа за децата 

Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са 

избрани тези типове бенефициенти; 

Работодателите ще съдействат за включването на маргинализираните 

общности, вкл. ромите в стажуване, чиракуване, заетост. Общините в предвид 

богатия им досегашен опит в прилагането и изпълнението на дейностите, 



свързани с предоставянето на такъв тип социални услуги в общността ще 

бъдат основен бенефициент по направленията „Подобряване достъпа до 

образование” и „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”. 

Организациите, предоставящи посреднически услуги ще бъдат използвани за 

активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на 

работа и професионално информиране и консултиране. Включването на 

читалищата и неправителствените организации като бенефициент по мярката 

цели да активизира местната общност и да направи по – голямата част от 

обществото съпричастни в решаването на тези проблеми. Те могат да бъдат 

изключително полезни в укрепването на културната интеграция, 

идентичността и по-добро обществено приемане и засиленото ромско участие 

в обществения и културен живот. Обучителните организации и центрове за 

информация и професионално ориентиране ще бъдат бенефициент, основен 

партньор и доставчик необходимите обучения за маргинализираните 

общности, вкл. ромите и за работещия с тези групи персонал. 

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 

целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 

територията подходи (ако са идентифицирани такива);  

Иновативен подход при решаването на културната интеграция, идентичността 

и по-добро обществено приемане и засиленото участие на хората, живеещи в 

изолирати райони в обществения и културен живот на територията е 

провеждането на съвместни обучения и мулти етнически събития, включващи 

различни етноси в тях /турски ромски, български и др./. Ще бъдат 

насърчавани иновативни подходи при провеждане на обученията, които 

адресират нуждите на определените целеви групи, чрез осигуряване 

например: по-атрактивни програми за образование и обучение, в съответствие 

с нуждите и очакванията на отделните участници в процеса; използване на 

подходи и методики, основани на ИКТ, които насърчават участието в учебния 

процес; по-голяма ефективност на дейностите в полза на местните общности; 

нови или подобрени практики, които отговарят на нуждите на целевите групи 

и които адресират социалното, езиковото и културното им многообразие. 

Допустими дейности: 

Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на 

икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа; 

професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; 

мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване в стажуване, 

чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на 

самостоятелната заетост и др.; 

Направление „Подобряване достъпа до образование” – превенция на 

ранното отпадане от училище; интеграция в образователната система на деца 

и младежи; подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско 

развитие; ограмотяване на възрастни;  

Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – 

подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни 

услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните 

потребности на целевата група; предоставяне на индивидуални консултации и 

социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; 

повишаване информираността относно социалните и здравните им права; 

насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; повишаване 



здравната култура и др.;  

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на 

негативните стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка 

на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени 

хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие; 

общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние 

върху социалното включване; подкрепа за включване на целевите групи в 

процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики; 

инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за популяризиране на 

културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на 

традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства). 

Задължително направление „Достъп до социални и здравни услуги се 

комбинира с второ направление. Дейностите трябва да са в съответствие с 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, 

с областните стратегии и общинските планове. 

Допустими разходи: 

Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на на глава 5, 

раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимото национално 

законодателство за финансовата рамка 2014 -2020 г. 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите 

трябва да отговарят едновременно на следните условия: 

– да са за дейности, определени и извършени под отговорността на 

съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от съответния комитет за наблюдение;  

– да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата 

бенефициенти или от техните партньори в случаите, когато са допустими 

съгласно критериите за избор на операции, одобрени от комитета за 

наблюдение;  

– категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за 

предоставяне на финансова подкрепа;  

– изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, 

и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално 

и с европейското законодателство; 

– за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 

разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември  2013 г. за 

определяне на общо приложими 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 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.); 

– да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

– да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално 

доставени, съобразно предварително заложените в договора или в заповедта 

за предоставяне на финансова подкрепа изисквания; 



– в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в 

обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е 

съобразена и с приложимите към помощта правила; 

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово 

управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)  № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 

г.).  

Бюджет на мярката – 100 000 лева  

Финансови параметри на проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект- 50 000 лева 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи.  

Режим на минимална помощ 

Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален 

вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността 

на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо 

оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 

евро /за предприятията с дейност в сектора на автомобилните товарни превози 

– 100 000 евро/ за период от три последователни данъчни години. 

Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 

2014-2020 г. -  виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Специфични за територията критерии  

 Раздел 

 

Скала на 

оценка 

Максимален 

брой точки 

Свързаност на проекта с друг проект от 

Стратегията или проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при анализите на 

територията 

 

15 

- Проекта е свързан и допълва проект по 

ОПИК и/или ПРСР от Стратегията; 

- Проекта решава проблем, идентифициран 

като такъв при анализите на територията; 

-  Проекта допълва други сходни проекти, 

реализирани на територията по мярка от ОПРЧР 

на национално ниво; 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1 

Нито един от посочените критерии не е изпълнен  0 

Териториална специфика и идентичност  15 

- Дейностите по проекта са в съответствие с 

програмните документи на общините  
да 5 

- Проекта включва дейности за съхранение на 

идентичността на местното население 
да  5 

- Проекта включва дейности за популяризиране да  5 



на добри практики и примери от реализирани 

проекти в областта на интеграцията на 

посочените целеви групи 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 30 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ; ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 2 

Мярка 

2.2.1  

/ОПРЧР/ 

„Активно 

приобща

ване, 

включите

лно с 

оглед 

насърчав

ане на 

равните 

възможно

сти и 

активнот

о участие 

и по-

добрата 

пригодно

ст за 

заетост“ 

Цел на мярката: Предоставяне на социални услуги и качествена грижа за 

деца, възрастни в риск, включително за такива с увреждания и в общността 

или в домашна среда. 

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на 

мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;  

Целта на мярката е в синхрон с основните стратегически документи на 

България и с Инвестиционен приоритет 2 /ПО 2/ на ОПРЧР 2014-2020 г., 

целящи създаването на условия за пълноценна интеграция на хората с 

увреждания. Реализацията на мярката на територията на МИГ ще има пряк 

принос за: 

- Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с 

увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след 

предоставени интегрирани мерки за социално включване. /Специфична цел 1 

на ИП 2/. 

- Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят 

работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. 

чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства. 

/Специфична цел 2 на ИП 2/. 

Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които 

мярката адресира;  

Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; хора с увреждания и 

техните семейства; възрастни в риск; служители на доставчици на 

социални и здравни услуги  

При реализирането на интервенциите ще бъде взет предвид фактът, че на 

територията на МИГ „Момчилград - Крумовград“, предимно жените в 

семействата са ангажирани с грижите за децата вкъщи. Това е една от 

причините и за по-ниската им степен на заетост и обуславящ фактор за 

увеличаване риска от бедност. В тази връзка, реализацията на мярката ще 

допринесе за насърчаване на успешното включване и участие на жените на 

пазара на труда и продължаване на професионалното им развитие. Мярката 

ще създаде и условия и предпоставки за инвестиране в комплексни 

интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и 

здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, 

както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи 

грижи за лицата с увреждания. Служителите на доставчици на социални и 

здравни услуги се нуждаят от повишаване на тяхната квалификация и умения 

за работа с целевите групи. 

Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са 

избрани тези типове бенефициенти;  

Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически 

услуги на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални 

услуги; доставчици на здравни услуги; работодател, общините. 



Доставчиците на социални услуги, НПО, доставчиците на здравни услуги  и 

организациите предоставящи посреднически услуги ще бъдат един от 

основните бенефициенти при предоставянето на социалните услуги. Те ще 

бъдат и основна целева група при реализацията на дейности, свързани с 

повишаване на квалификацията на персонала, зает с изпълнение на дейности 

по проектите. Общините от територията на МИГ ще бъдат и бенефициенти и 

партньори по мярката, имайки в предвид богатия им досегашен опит в 

прилагането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на 

такъв тип социални услуги в общността. От своя страна обучителните 

организации ще предоставят услуги по обучения за повишаване на 

квалификацията на персонала, предоставящ тези услуги и участващ в 

дейностите по проектите. Работодателите са посочени като бенефициент за 

реализация на дейности, свързани с подобряване достъпа до заетост на хората 

с увреждания и други уязвими групи. Освен това голяма част от тях се 

нуждаят от информиране за техните възможности и за позитивната им роля в 

обществото при решаването на проблемите. Включването на 

неправителствените организации като бенефициенти цели активизиране и 

привличане на по-голям част от местната общност в решаването на 

проблемите в тази сфера, както разчупване на натрупаните стереотипи. 

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 

целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 

територията подходи (ако са идентифицирани такива);  

По проектите ще се насърчават иновативни начини и интегриран подход за 

предоставяне на социалните услуги за целевите групи /напр. предвижда се 

индивидуален формат на работа, насочен към превантивни мерки, изразяващи 

се в психо-социална подкрепа, семейно консултиране, информиране и здравни 

съвети, предоставяне на мобилна социална услуга за целевите групи и др./ 

Допустими дейности: 

1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с 

увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на 

изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между 

секторни услуги в общността или в семейна среда; 

2. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими 

групи, чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи 

услуги, вкл. в общността; 

3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. 

чрез целеви действия, насочени към уязвими групи; 

4. Местни социални дейности за социално включване. 

Допустими разходи: 

Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на на глава 5, 

раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимото национално 

законодателство за финансовата рамка 2014 -2020 г. 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите 

трябва да отговарят едновременно на следните условия: 

– да са за дейности, определени и извършени под отговорността на 

съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от съответния комитет за наблюдение;  

– да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата 



бенефициенти или от техните партньори в случаите, когато са допустими 

съгласно критериите за избор на операции, одобрени от комитета за 

наблюдение;  

– категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за 

предоставяне на финансова подкрепа;  

– изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, 

и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално 

и с европейското законодателство; 

– за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 

разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември  2013 г. за 

определяне на общо приложими 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 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.); 

– да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез 

отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

– да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално 

доставени, съобразно предварително заложените в договора или в заповедта 

за предоставяне на финансова подкрепа изисквания; 

– в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в 

обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е 

съобразена и с приложимите към помощта правила; 

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление 

в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)  № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 

г.). 

 

Бюджет на мярката – 100 000 лева  

Финансови параметри на проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект- 50 000 лева 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи.  

Режим на минимална помощ 

Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален 

вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността 

на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо 

оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 



евро /за предприятията с дейност в сектора на автомобилните товарни превози 

– 100 000 евро/ за период от три последователни данъчни години. 

Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 

2014-2020 г. -  виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Специфични за територията критерии  

 Раздел 

 

Скала на 

оценка 

Максимален 

брой точки 

Свързаност на проекта с друг проект от 

Стратегията или проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при анализите на 

територията 

 

15 

- Проекта е свързан и допълва проект по 

ОПИК и/или ПРСР от Стратегията; 

- Проекта решава проблем, идентифициран 

като такъв при анализите на територията; 

-  Проекта допълва други сходни проекти, 

реализирани на територията по мярка от ОПРЧР 

на национално ниво; 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1 

Нито един от посочените критерии не е изпълнен  0 

Териториална специфика и идентичност  15 

- Дейностите по проекта са в съответствие със 

програмните документи на общините в областта 

на социалното подпомагане 

да 5 

- Проекта включва иновативни 

дейности/услуги за територията 
да  5 

-  Проекта включва интегрирани дейности за 

социално включване 
да  5 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 30 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ; ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 3 

 

Мярка 

2.3 

 

/ОПРЧР/ 

„Повиша

ване на 

достъпа 

до 

услуги, 

които са 

на 

достъпна 

цена, 

устойчив

и и 

високока

чествени, 

включите

лно 

Цел на мярката: Развитие на между секторни услуги за хора с увреждания, 

включващи рехабилитация, трудо терапия, както и към социални и здравни 

услуги в общността, в подкрепа на социалното им включване  

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на 

мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;  

Целта ще се реализира в съответствие с Инвестиционен приоритет № 3 /ПО 

2/, Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване 

и здравеопазване“ на ОПРЧР.  

Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които 

мярката адресира;  

- Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; 

възрастни в риск; лица, заети в специализираните институции; служители на 

доставчици на социални и здравни услуги  

- Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани 

институции и техните семейства; възрастни в риск; служители в организации и 

институции, ангажирани с процесите на деинституционализация 

- Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; деца и младежи, 

включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните 



здравни и 

социални 

услуги от 

общ 

интерес” 

семейства; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на 

деинституционализация 

Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са 

избрани тези типове бенефициенти: 

Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически 

услуги на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални 

услуги; доставчици на здравни услуги; общините. 

Общините от територията на МИГ са основните бенефициенти по мярката, 

имайки в предвид богатия им досегашен опит в прилагането и изпълнението 

на дейностите, свързани с предоставянето на такъв тип социални услуги в 

общността.  Доставчиците на социални услуги, НПО, доставчиците на 

здравни услуги и организациите предоставящи посреднически услуги ще 

бъдат един от основните партньори на общините при предоставянето на 

социалните услуги. Те ще бъдат и основна целева група при реализацията на 

дейности, свързани с повишаване на квалификацията на персонала, зает с 

изпълнение на дейности по проектите. Обучителните организации ще 

предоставят услуги по обучения за повишаване на квалификацията на 

персонала. Основната роля на неправителствения сектор е като партньор по 

реализацията на проектните предложения и цели активизиране и привличане 

на по-голяма част от обществото да бъде съпричастна към проблемите на 

групите в неравностойно положение и със специални потребности. 

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 

целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 

територията подходи (ако са идентифицирани такива);  

Мярката е иновативна по своята същност. Възрастните хора и лицата с 

увреждания ще имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат 

подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална 

степен отговаря на техните потребности. Ще бъде насърчавано и 

предоставянето на мобилни услуги и създаването на мобилни социални групи. 

Допустими дейности: 

- Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 

услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; 

услуги за превенция и ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора 

(включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от 

населението; 

- Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по 

превенция за премахване на институционалния модел на грижа за децата и 

младежите чрез създаване на мрежи от социални услуги и междусекторни 

услуги в общността, в семейна или близка до семейната среда; 

- Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на 

институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания 

чрез създаване на мрежа от социални и междусекторни услуги в общността; 

- Развитие на приемна грижа и други превантивни и алтернативни форми на 

грижа и услуги; 

- Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез 

целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи;  

- Местни социални дейности за социално включване. 

Допустими разходи: 



Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на на глава 5, 

раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимото национално 

законодателство за финансовата рамка 2014 -2020 г. 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите 

трябва да отговарят едновременно на следните условия: 

– да са за дейности, определени и извършени под отговорността на 

съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от съответния комитет за наблюдение;  

– да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата 

бенефициенти или от техните партньори в случаите, когато са допустими 

съгласно критериите за избор на операции, одобрени от комитета за 

наблюдение;  

– категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за 

предоставяне на финансова подкрепа;  

– изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, 

и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално 

и с европейското законодателство; 

– за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 

разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември  2013 г. за 

определяне на общо приложими 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 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.); 

– да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

– да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално 

доставени, съобразно предварително заложените в договора или в заповедта 

за предоставяне на финансова подкрепа изисквания; 

– в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в 

обхвата на правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е 

съобразена и с приложимите към помощта правила; 

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово 

управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)  № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 

г.). 

Бюджет на мярката – 600 000 лева  

Финансови параметри на проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект- 391 166 лева 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи.  

Режим на минимална помощ 



Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален 

вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността 

на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо 

оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 

евро /за предприятията с дейност в сектора на автомобилните товарни превози 

– 100 000 евро/ за период от три последователни данъчни години. 

Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 

2014-2020 г. -  виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Специфични за територията критерии  

Раздел 

 

Скала на 

оценка 

Максимале

н 

брой точки 

Свързаност на проекта с друг проект от 

Стратегията или проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при анализите на 

територията 
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- Проекта е свързан и допълва проект по 

ОПИК и/или ПРСР от Стратегията; 

- Проекта решава проблем, идентифициран 

като такъв при анализите на територията; 

-  Проекта допълва други сходни проекти, 

реализирани на територията по мярка от 

ОПРЧР на национално ниво; 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1 

Нито един от посочените критерии не е изпълнен  0 

Териториална специфика и идентичност  20 

- Дейностите по проекта са в съответствие 

със програмните документи на общините в 

областта на социалното подпомагане 

да 5 

- Проекта включва иновативни 

дейности/услуги за територията 
да  5 

-  Дейностите по проекта са за между 

секторни услуги за хора с увреждания 
да  5 

- Дейностите по проекта са за 

предотвратяване на настаняване в 

специализирани институции на деца 

да 5 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 35 
 

ОПИК  

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА 

МСП“ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ  2.2:  КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП 

Мярка 

2.2 

/ОПИК/ 

Подобря-

ване на 

производ-

Цел на мярката: Постигане на устойчив икономически растеж, развитие на 

предприемаческия дух на населението и укрепване на МСП на територията на 

МИГ. Мярката съответства изцяло на Приоритетна ОС 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“,  Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за 

растеж на МСП” и пряко допринася за изпълнението на Специфична цел 2.2. 

„Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК 2014 – 2020 г. и Тематична цел 3  на 



ствения 

капацитет 

в МСП 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.  От направения анализ на територията се вижда 

слабо развитие на промишлените предприятия на територията на общините, 

попадащи в обхвата на МИГ, което от своя страна води до по-ниско 

икономическо развитие и по-нисък стандарт на живот. Най-много промишлени 

предприятия на територията попадат в категорията „Нискотехнологични и 

средно нискотехнологични промишлени предприятия” от НСМНМСП, като по-

голямата част от тях са от преработващата промишленост, търговията, 

строителството, селското, горско и рибно стопанство, както и хотелиерството и 

ресторантьорството. За тези сектори е необходимо и следва да се осигури 

подкрепа за повишаване капацитета и пазарно им развитие. Същите се нуждаят 

от повишаване на производствения си капацитет, оптимизация на 

производствените процеси, замяна на морално остарели технологии с нови 

такива и повишаване на качество на произвежданите продукти.   

Целева група 

МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от общи производствени инвестиции за 

подобряване на производствения капацитет за растеж, чрез ефективното и 

ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на 

възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни 

знания и технологии; 

МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от подкрепа за специализирани услуги за 

развитие и укрепване на управленски капацитет; 

МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от подкрепа за растеж, чрез подобряване 

на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и 

комуникационни технологии и услуги; 

Допустими кандидати - Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да отговарят на 

изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни 

предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. Кандидатите трябва да 

имат минимум три приключени финансови години. Да развиват своята основна 

икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на 

икономическа дейност. Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на 

основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности 

(КИД-2008) в една от посочените групи сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична интензивност, като следва: 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени 

производства: 

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени 

вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти“; ; С27 „Производство на електрически 

съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и 

полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги:; J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството 

на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 

„Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в 

областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 

„Научноизследователска и развойна дейност“ 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: 



С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 

„Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и 

други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен 

материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на 

изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон 

и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на 

записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на 

изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на 

основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и 

оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, 

некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и 

оборудване“. 

Допустими дейности: Общи производствени инвестиции за подобряване на 

производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване 

на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за 

възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии; 

Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на 

управленски капацитет;  Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на 

качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и 

комуникационни технологии и услуги; Дейности за подобряване на 

производствените процеси и/или; Дейности за добавяне на нови характеристики 

или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или; Дейности за 

разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или; 

Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес. Дейностите са допустими 

само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, 

свързани със създаването на нов стопански обект или разширяването на 

капацитета на съществуващ стопански обект. 

Допустими разходи: Разходи за придобиване на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта; Разходи за придобиване на дълготрайни 

нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.  

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.  

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;  

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 (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.  

Размер на финансовата помощ - 1 950 000 лева /общ бюджет на мярката/ 

Интензитет на финансовата помощ - до 90 % от общата стойност на 

допустимите разходи, 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 и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на 

едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда 

сметка за период от три бюджетни години.  

Финансови параметри 

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 100 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект - 391 166 лева 

Очакван принос  

1. Подобряване на конкурентоспособността на МСП - чрез внедрени 

технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока 

производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на 

производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и 

активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. 

2. Подобряване на капацитета на МСП за работа в интензивно конкурентни 

пазари, с повишаване на конкурентоспособността, чрез подобряване, поддържане 

и гарантиране на качеството на реализираните продукти/процеси/услуги и 

осигуряване на обективни гаранти за качество и ползване на добри 

производствени практики, както и чрез развитие и укрепване на управленския 

капацитет. 

3. Подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив 

на динамично развиващите се пазари бизнес, чрез повишаване и подобряване на 

използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на 

бизнеса. 

Критерии за оценка - Подборът на проекти към стратегии за местно развитие 

при прилагане на ВОМР се определя в ЗУСЕСИФ и в нормативния акт по чл. 28, 

ал. 1, т. 2. 

Специфични за територията критерии Точки 

I. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. пряко/непряко 

положително въздействие върху околната среда, енергийна 

ефективност, равни възможности, социално включване, заетост, 

информационно общество) 

15 

1. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 3 



опазването на околната среда 

2. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

насърчаване на равните възможности и социалното включване 
3 

3. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

създаването на заетост 
3 

4. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

насърчаване използването на информационно-комуникационните 

технологии 

3 

5. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

енергийна ефективност 
3 

II. Преодоляване на вътрешно териториалните различия  9 

1. Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на 

територията 
3 

2. Проектът е за дейности извън общинските центрове 3 

3. Проектът създава заетост извън общинските центрове  3 

Максимален брой точки:  24 
 

 

 

ПМДР (ЕФМДР)  неприложимо 

ОПОС (ЕФРР)  неприложимо 

ОПНОИР (ЕСФ)  неприложимо 

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) 2 933 745,00 46,10 

4.1.1 Инвестиции в земеделски стопанства 973 475,00 15,30 

4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 
480 000,00 7,54 

6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 950 000,00 14,93 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

300 000,00 4,71 

7.5 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 
130 000,00 2,05 

  
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  

  неприложимо   

  
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

21 
Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

културно наследство 
100 000,00 1,57 

  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)    



  неприложимо    

  Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)     

  неприложимо     

 МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ)  1 480 000,00  23,26 

1.6 
Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи 
200 000,00 3,15 

1.7 
Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените 
480 000,00 7,54 

2.1 
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите 
100 000,00 1,57 

2.2.1 

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване 

на равните възможности и активното участие и по-добрата 

пригодност за заетост 

100 000,00 1,57 

2.3 

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 

цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни 

и социални услуги от общ интерес 

600 000,00 9,43 

 МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР)  1 950 000,00 30,64 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ  2.2 КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ 

НА МСП 
  

2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП  1 950 000,00 30,64 

  Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

  неприложимо     

  
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
6 363 745,00 100 

  

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 

от общностите местно развитие (25 на сто от общите 

публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по 

подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 

977 915,00 25 % 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по 

мерки: 

  (не повече от 2 страници) 

Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез прилагането на 6 мерки от ПРСР 

2014-2020 г., вкл. /19.4 Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР/ и една 

собствена  мярка с общ бюджет 2 933 745 лв. От ОПРЧР са избрани 5 мерки с бюджет 

1 480 000 лева и от ОПИК е избрана 1 мярка с бюджет 1 950 000 лева. 

Изхождайки от анализите на нуждите и потенциала на територията към Приоритетна ос 1 

„Развитие на земеделските стопанства и насърчаване на местния бизнес“, който цели 

повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и разнообразяване 

възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието са 

насочени общо 4 353 474 лева или 68,41 % от средствата. Специфичните цели на този 

приоритет ще бъдат постигнати, чрез прилагането на съответните мерки. 

За изпълнението на Специфична цел 1.1: „Разкриване на работни места в земеделските 

стопанства и подкрепа за тяхното модернизиране“ ще бъдат използвани средства по: Мярка 

6.4.1 /ПРСР/ „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ / 950 000 лева, 14,93 %/; 

Мярка 4.2.1 /ПРСР/  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ /480 



000 лева, 7,54 %/ и Мярка 4.1.1 /ПРСР/  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” с 

973 475 лева или 15,30 % от целия бюджет. Мярка 2.2 /ОПИК/  „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ /1 950 000 лв., /30,64 % от целия бюджет/ ще допринесе за 

постигането на Специфична цел 1.2: „Подкрепа за значими неземеделски дейности“.  

За Приоритетна ос 2 „Опазване и развитие на природното и културно наследство“ ще бъдат 

използвани средства в размер на 330 000 лева, 5,19 %, чрез прилагането на мерките от ПРСР 

7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“- 100 000 лева за Специфична цел 2.1: „Рехабилитация и обновяване 

на културни обекти“. Средствата по  Мярка 7.5 /ПРСР / „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - 130 000 лева и собствената мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство“ /60 000 лева/ са за 

постигане на Специфична цел 2.2: „Изграждане на туристическа инфраструктура и 

атракции“  

В Приоритетна ос 3 „Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – 

образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение“ са включени 

мерки от ОПРЧР, които ще допринесат за постигането на двете специфични цели: 

Специфична цел 3.1: Повишаване здравната култура на населението и осигуряване на равен 

достъп до образование - Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи“ /100 000 лева, 1,57 % от средствата/ и мярка 1.7 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” /480 000 

лева,7,54 %/. 

Специфична цел 3.2: Внедряване на ноу-хау в сферата на соц. услуги ще бъде постигната, чрез 

средствата по мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ /600 

000 лева,9,43 %/. 

Стимулирането на бизнеса да наема хора в неравностойно положение,  организирането на 

обучения за придобиване на проф. квалификация и повишаването капацитета на 

управленските кадри, педагогическия персонал и социалните работници ще бъде насърчавано, 

чрез средствата и проектите по мярка 2.2 „Активно приобщаване, включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ 

/100 000 лева, 1,57 %/ и Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи“ /100 000 лева,        1,57 %/. 

За подобряването на качеството на физическата среда и инфраструктурата на територията на 

МИГ са отделени 200 000 лева, 3,15 % по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Анализ и маркетинг на местните дадености ще бъде извършен с част от средствата по 

собствената мярка. За него ще бъдат отделени 40 000 лева. 



7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: (не повече от 4 страници) 

СЦ 1: Постигане на устойчив икономически растеж, развитие на предприемаческия дух на населението и укрепване на МСП 

ПО 1: Развитие на земеделските стопанства и насърчаване на местния бизнес 

Специфични цели Мерки Срок за 

реализация 

Индикатор за продукт (изпълнени дейности) и резултат Средства 

лв. 

Източник 

Отговорни 

институции 

Специфична цел 1.1: 
Разкриване на работни 

места в земеделските 

стопанства и подкрепа за 

тяхното модернизиране 

Мярка 4.1.1 /ПРСР/  
„Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства” 

1-ви прием 

Началото на 

2017 г 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката; Общ обем 

на инвестициите /със съфинансиране/; Брой, подпомогнати 

стопанства от животновъдния сектор; Дял на младите 

фермери, финансирани по мярката; Брой стопанства, 

въвели нов продукт или технология; Създадени нови 

насаждения 

Брой проекти с добавена стойност към земеделски 

продукти; Брой проекти, финансирани по мярката; 

Създадени работни места 

500 000  

ПРСР 

МИГ 

ДФЗ  

2-ри прием 

Началото на 

2018 г 

473 475 

 ПРСР 
МИГ 

ДФЗ  

Резервен прием 

февруари 2019 

г. 

Остатък от 

предишни 

приеми 

ПРСР 

МИГ 

ДФЗ  

Мярка 4.2.1 /ПРСР/  
„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански 

продукти” 

1-ви прием 

Началото на 

2017 г 

Създадени работни места; Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Общ размер на инвестициите/със съфинансиране/; Брой 

предприятия, въвели нов продукт или технология; 

Модернизирани предприятия; Брой предприятия, 

произвеждащи биологични продукти; Брой проекти, 

финансирани по мярката 

280 000 

 ПРСР 

МИГ 

ДФЗ  

2-ри прием 

Началото на 

2018 г 

200 000 

ПРСР 
МИГ 

ДФЗ  

Специфична цел 1.2: 
Подкрепа за значими 

неземеделски дейности 

 

Мярка 6.4.1 /ПРСР/ 
Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности 

1-ви прием 

Началото на 

2017 г 

Брой проекти и бенефициенти, финансирани по мярката; 

Общ размер на инвестициите; Брой подпомогнати нови 

туристически дейности; Обем на инвестициите в туризъм; 

Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически 

услуги; Обем на инвестициите в нови, не туристически 

услуги; Брой подпомогнати нови дейности в стопанствата; 

Брой реализирани иновации – нова услуга за територията; 

Подпомогнати микропредприятия в сферата на 

техническите услуги 

500 000 

 ПРСР 

МИГ 

ДФЗ  

2-ри прием 

Началото на 

2018 г 

450 000 

ПРСР 
МИГ 

ДФЗ  

Резервен прием 

февруари 2019 

г. 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

ДФЗ  

Мярка 2.2 /ОПИК/  

Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП 

1-ви прием 

Началото на 

2017 г 

Брой на предприятията, получаващи подкрепа;  

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията 

1 000 000 

ОПИК 

ПО 2 

МИГ 

УО НА 

ОПИК 

2-ри прием 

Началото на 

2018 г 

950 000 

ОПИК 

ПО 2 

МИГ 

УО НА 

ОПИК 



Резервен прием 

февруари 2019 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

УО НА 

ОПИК 

 

ПО 2: Опазване и развитие на природното и културно наследство 

Специфични цели Мерки Срок за 

реализация 

Индикатор за продукт (изпълнени дейности) и 

резултат 

Средства 

лв. 

Източник 

Отговорни 

институции 

Специфична цел 2.1: 
Рехабилитация и 

обновяване на културни 

обекти 

 

Мярка 7.2 /ПРСР/  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

1-ви прием 

Началото на 

2017 г 

 

Брой проекти и бенефициенти, финансирани по мярката; 

Общ размер на инвестициите; Брой проекти за изграждане 

/подобряване на сгради, свързани с предоставяне на услуги; 

Изградени или ремонтирани детски площадки; Подобрени 

културни центрове; Подменени улични осветителни тела; 

Създадени работни места; Население, облагодетелствано от 

дребно мащабните инвестиции 

100 000 
ПРСР 

МИГ 

ДФЗ 

2-ри прием 

Началото на 

2018 г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

ДФЗ 

Специфична цел 2.2: 
Изграждане на 

туристическа 

инфраструктура и 

атракции 

Мярка 7.5 /ПРСР/  
„Инвестиции за публично 

ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

1-ви прием 

Началото на 

2017 г 

 

Брой проекти и бенефициенти, финансирани по мярката; 

Общ размер на инвестициите; Брой посетители на 

подкрепените атракции; Брой развити туристически 

атракции/обекти; Брой туристически или посетителски 

центрове, подпомогнати по мярката; Подкрепени програми 

за маркетинг и реклама и проекти за развитие на продукти 

и маркетинг на дестинациите; Удовлетвореност на 

посетителите от атракциите и информационните услуги; 

Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма 

130 000 
ПРСР 

МИГ 

ДФЗ 

2-ри прием 

Началото на 

2018 г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

ДФЗ 

Специфична цел 6.1: 
Анализ и маркетинг на 

местните дадености 

Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране 

на местното културно 

наследство“ 

Прием 

Началото на 

2017 г 

 

Брой проекти, финансирани по мярката; Брой 

бенефициенти, подпомогнати по мярката; Общ размер на 

инвестициите; Организирани и проведени фестивали и 

събития, свързани с местното културно наследство; 

Възстановени и подобрени обекти от културно -

историческото наследство;Създадени или обновени 

исторически или етнографски сбирки;Събития, свързани 

със съхраняване и популяризиране на местните 

идентичности 

60 000 
ПРСР 

МИГ 

ДФЗ 

ПО 3: Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно 

положение 

Специфична цел 3.1: 
Повишаване здравната 

култура на населението и 

Мярка 1.6 /ОПРЧР/ 

„Подобряване на равния 

достъп до 

1-ви прием 

Края на 2017 г 

Участници над 54 г., придобили квалификация; 

Участници със средно и по-ниско образование, 

придобили квалификация; Заети участници, вкл. 

100 000 

ОПРЧР 

 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 



осигуряване на равен 

достъп до образование 

възможностите за учене 

през целия живот за 

всички възрастови 

групи“ 

2-ри прием 

Края на 2018 г 

самостоятелно заети, над 54 г.; Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети, със средно и по-ниско 

образование; 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

 

Мярка 2.1 /ОПРЧР/ 
„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като ромите“ 

1-ви прием 

Края на 2017 г 

Участници в неравностойно положение, които при 

напускане на операцията са започнали да търсят работа, 

или имат работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили квалификация 

или са включени в социални и здравни услуги; Роми, 

които при напускане на операцията са започнали да 

търсят работа, или имат работа, или 

образование/обучение или са получили квалификация 

или са включени в социални и здравни услуги; Други 

хора в неравностойно положение 

100 000 

ОПРЧР 

 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

2-ри прием 

Края на 2018 г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

Специфична цел 3.2: 
Внедряване на ноу-хау в 

сферата на соц. услуги 

Мярка 2.3/ОПРЧР/ 

 „Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на достъпна 

цена, устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни и 

социални услуги от общ 

интерес” 

1-ви прием 

Края на 2017 г 
Участници с увреждания и участници над 65 г., в 

невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до 

услуги; Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си; Лица с 

увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване; Брой доставчици на услуги за 

социално включване 

400 000 

ОПРЧР 

 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

2-ри прием 

Края на 2018 г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

ПО 4: Инвестиране в човешкия капитал 

Специфична цел 4.1: 
Стимулиране на бизнеса 

да наема хора в 

неравностойно 

положение 

Мярка 2.2.1 /ОПРЧР/ 
„Активно приобщаване, 

включително с оглед 

насърчаване на равните 

възможности и активното 

участие и по-добрата 

пригодност за заетост“ 

1-ви прием 

Края на 2017 г 

Неактивни и безработни участници, които са започнали да 

търсят работа или имат работа, включително като 

самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете; 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни 

услуги; Участници с увреждания над 18 г., които са 

започнали да търсят работа или имат работа, включително 

като самостоятелно заети лица; Участници с увреждания 

над 18 г., получаващи услуги; Неактивни или безработни 

участници; Деца, вкл. с увреждания; Хора с увреждания 

над 18 г. 

100 000 

ОПРЧР  

 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

2-ри прием 

Края на 2018 г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

Специфична цел 4.2: 
Организиране на 

обучения за придобиване 

на проф. квалификация, 

стажуване, чиракуване 

Мярка 1.6 /ОПРЧР/ 

„Подобряване на равния 

достъп до възможностите 

за учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи“ 

1-ви прием 

Края на 2017 г 
Участници над 54 г., придобили квалификация; 

Участници със средно и по-ниско образование, придобили 

квалификация; Заети участници, вкл. самостоятелно 

заети, над 54 г.; Заети участници, вкл. самостоятелно 

заети, със средно и по-ниско образование; 

100 000 

ОПРЧР 

 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

2-ри прием 

Края на 2018 г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 



Специфична цел 4.3: 

Повишаване капацитета 

на управленските кадри, 

педагогическия персонал 

и соц. работници 

Мярка 2.3/ОПРЧР/ 

 „Повишаване на достъпа 

до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви 

и висококачествени, 

включително здравни и 

социални услуги от общ 

интерес” 

1-ви прием 

Края на 2017 г 

Участници с увреждания и участници над 65 г., в 

невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до 

услуги; Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си; Лица с 

увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване; Брой доставчици на услуги за социално 

включване 

200 000 

ОПРЧР 

 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

2-ри прием 

Края на 2018 г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

УО на 

ОПРЧР 

ПО 5: Подобряване качеството на физическата среда и инфраструктурата 

Специфична цел 5.1: 

Подкрепа на общински 

инфраструктурни 

проекти 

Мярка 7.2 /ПРСР/  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

1-ви прием 

Началото на 2017 

г 

 

Брой проекти и бенефициенти, финансирани по мярката; 

Общ размер на инвестициите; Брой проекти за изграждане 

/подобряване на сгради, свързани с предоставяне на 

услуги; Изградени или ремонтирани детски площадки; 

Подобрени културни центрове; Подменени улични 

осветителни тела; Създадени работни места; Население, 

облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции 

200 000 ПРСР 
МИГ 

ДФЗ 

2-ри прием 

Началото на 2018 

г 

Остатък от 

предишни 

приеми 

МИГ 

ДФЗ 

ПО 6: Пълноценно използване на партньорски контакти 

Специфична цел 6.1: 
Анализ и маркетинг на 

местните дадености 

Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране 

на местното културно 

наследство“ 

Прием 

Началото на 2017 

г 

 

Проучвания, свързани с културно наследство  

Проведени маркетингови и рекламни кампании и събития, 

свързани с валоризацията на местното културно 

наследство 

40 000 ПРСР 
МИГ 

ДФЗ 

Специфична цел 6.2: 
Придобиване/споделяне 

на ноу-хау 

Мярка 19.3  Подготовка 

и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на 

местните групи за 

действие През целия 

период 

Брой консултации, организирани или осъществени от 

МИГ 

Брой дейности за популяризиране на Стратегията 

Брой дейности, свързани с обмяна на опит 

Брой срещи и обучения, организирани или осъществени 

от МИГ 

 

400 000 ПРСР 
МИГ 

 

Мярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяри-

зиране на стратегия за 

Водено от общностите 

местно развитие“ 

977 915 ПРСР 
МИГ 

 

 



8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 

капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на 

специфичната уредба относно оценката: 

(не повече от 12 страници) 

8.1. Организационна структура на МИГ: 

- организационна структура/схема. 

 

8.2. Управление на МИГ: 

- органи за управление и контрол; 

 Общо събрание; 

 Управителен съвет. 

          СНЦ „Местна инициативна група Общини Момчилград - Крумовград” е създадена на 

05.03.2010г. и регистрирана със съдебно решение на Кърджалийския окръжен съд. Съгласно 

Устава на организацията,  Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на 

Сдружението. То се състои от 100 членове на Сдружението и включва представители на 63 

% от населените места на територията, също така и всички заинтересовани страни, 

определени в Социално-икономичския  анализа на МИГ Момчилград – Крумовград за 

извеждане на нуждите на територията: 

Публичен сектор – 4 представители;  

Стопански сектор -  48 представители; 

Нестопански сектор – 48 представители, съответно с постоянен адрес и със седалище на 

територията на МИГ. Нито един от представените сектори в Общото събрание не превишава 

49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. Освен основните си правомощия по ЗЮЛНЦ, ОС изменя и допълва устава, 

избира и освобождава членовете на Управителния съвет (УС), чрез явно гласуване, изключва 

членове и приема членове в случаи на отказ от страна на УС, взема решение за 

преобразуване или прекратяване на Сдружението, приема правилата и реда за извършване на 

общественополезна дейност. По отношение на Стратегията за ВОМР, ОС я приема и 

одобрява както самата стратегия, така и нейния бюджет и годишните доклади за отчитането 

й.  

          Управителния съвет /УС/ се състои от 7 лица, членове на Сдружението. УС се 

избира от ОС с мандат от 5 /пет/  години. От състава на УС двама членове са представители 

на общинските власти на общините Момчилград и Крумовград (28,57%), 3 са 

представителите на стопанския сектор (42,85%),  1 представител на сектора на читалища 

(14,29%) и неправителствените организации и 1 – физическо лице (14,29%). УС 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  

ДИРЕКТОР 

 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

ПРОЕКТИ 

 ЕКСПЕРТИ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР – 2 бр. 

ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРАТИВНИ 

ДЕЙНОСТИ 

 

 

ДЕЙНОСТИСЧЕТОВОДИТЕЛ И АСИСТЕНТ 

 

КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА 

ПРОЕКТИ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 



представлява, Сдружението, както и определя обема на представителната власт на други 

негови членове, избира и освобождава Изпълнителния директор. По отношение на 

Стратегията за ВОМР, УС предлага на ОС бюджета и план за изпълнението; избира и 

освобождава Комисии за оценка и избор на проекти; взема окончателни решения за 

финансиране на проекти по подхода ВОМР и др.   

Комисията за избор на проекти /КИП/ е временен орган на МИГ, чийто брой и състав се 

определя от Управителния съвет. Назначава се със заповед на Председателя на УС, във 

връзка с обявените покани за кандидатстване от МИГ и с цел подбор и одобрение на 

подадените заявления за подпомагане. В състава на Комисията за избор на проекти могат да 

бъдат назначавани служители на МИГ, членове на колективния върховен орган на МИГ и 

външни експерти-оценители, като основно изискване е тези лица да са различни от лицата 

извършили проверката за административно съответствие и допустимост и от членовете на 

колективния управителен орган /УС/. Не по-малко от 1/3 от членовете на КИП са членове на 

колективния върховен орган /ОС/ на МИГ. Делът на представителите на публичния сектор в 

комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. В състава на 

КИП могат да бъдат допускани и наблюдатели без право на глас, определени от 

Управляващият орган на програмата, от която се предоставя финансиране по съответната 

процедура за подбор на проекти. Когато участват в комисията за избор на проекти, членовете 

на КИП подписват декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на ал. 1 т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси. В 

случаите когато член на комисията установи, че е налице конфликт на интереси той подава 

писмо до МИГ за самоотвод, като неговото място в комисията се заема от нов член. 

Основно изискване за състава на всички органи /ОС, УС и КИП/ на МИГ „Момчилград - 

Крумовград“ е да имат дял на представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, непревишаващ 49 на сто от 

имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

- описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала. 

Изпълнителния директор на МИГ „Момчилград - Крумовград“ се избира от 

Управителния съвет. Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на 

МИГ и в трудовия му договор. Изпълнителният директор, при упълномощаване от страна на 

Председателя на УС, представлява Сдружението в страната и чужбина, включително пред 

държавни органи, институции и учреждения и др. Той управлява програмната и финансовата 

дейност на Сдружението, сключва договори, предлага на УС за избор щатния състав, 

бюджета и програмата на Сдружението, включително Стратегия за ВОМР, както и отчетите, 

докладите и заявките за плащане, свързани с нейното прилагане. Съгласно Наредба № 22/14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

при избор на Изпълнителен директор се спазват следните изисквания: завършено висше 

образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко 5 години; 

управленски опит най-малко две години; опит в реализиране на проект, програма или 



стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни 

донори. За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет и 

Общото събрание. Съгласно одобрените и подписани длъжностни характеристики 

/Приложение №17Длъжностни храктеристики/ Изпълнителния директор ще има 

координиращи и ръководни функции по целия процес на прилагане на Стратегията за ВОМР.  

С оглед на по-ефективното и качествено управление и изпълнение на настоящата Стратегия 

за местно развитие и натрупания опит през периода 2007-2013 г. МИГ „Момчилград - 

Крумовград“ предвижда на постоянен трудов договор за периода до 30 септември 2023 г. да 

бъдат назначени служители на следните позиции: 

1. Експерт прилагане на Стратегия за ВОМР - двама 

2. Експерт административни дейности на МИГ  

Заедно с изпълнителния директор, щатните служители в Звеното за администриране на 

проекти на МИГ „Момчилград - Крумовград“ ще бъдат общо четирима. 

 Експертите „Прилагане на Стратегия за ВОМР” ще имат основна роля и участие в 

прилагането на Процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ и в 

частност участие в процесите по: информиране на местната общност; подпомагане на 

участниците в процеса по подаване на заявления за подпомагане, изпълнение на проектите, 

подаване на заявки за плащане; проверка на административното съответствие и допустимост 

на заявленията за подпомагане; наблюдение оценка и мониторинг на проектите и на самата 

Стратегия за ВОМР; провеждането на обучения за местни лидери и др.). /Приложение №17  

Длъжностни характеристики/    

 Експерт „Административни дейности и управление на МИГ“ е нова длъжност, 

която се обуславя от необходимостта да се поеме голяма част от административната работа 

на Звеното за администриране на проекти по съгласуване и публикуване на поканите за 

прием, приемане и регистрация на заявленията за подпомагане в ИСУН, в електронния 

регистър и в системата база данни на МИГ. Експерт „Административни дейности и 

управление на МИГ“ ще има и подпомагащи и координиращи функции по 

административната дейност на организацията и ще отговаря за организирането изпълнението 

и отчитането на всички дейности на МИГ по под мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие”, включително и по обявяването и провеждането на обществените поръчки на МИГ 

„Момчилград - Крумовград“, съгласно ЗОП, във връзка с управлението на финансовите 

средства на МИГ. /Приложение №17  Длъжностна характеристика/    

Счетоводството на МИГ ще бъде възложено на външен изпълнител с опит в предоставяната 

услуга. 

С избраните от УС, служители от екипа на МИГ са сключени предварителни споразумения 

за последващо наемане по трудов договор на пълен работен ден /Приложение №15 

Предварително споразумение./. Всички избрани служители са подходящи, с необходимия 

опит за успешно прилагане на Стратегия за местно развитие и напълно покриват 

изискванията на чл. 13, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“. /Приложение №16 CV- та/. 

С оглед спазването на изискванията на чл. 13, ал. 1 на  Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ за осигуряване на самостоятелен офис на МИГ е сключен 



договор за наем на 08.12.2015 г. с „БАКЕ+” ООД  /Приложение №18  Договор за наем/. За 

всеки от служителите е осигурено и необходимото офис оборудване, обзавеждане и техника 

за работа /Приложение №19 Договори и протоколи за офис техника и оборудване/.  

Подробното описание на организационната структура и задълженията по управление  на 

дейността на МИГ „Момчилград - Крумовград“, правилата за реда за осъществяване на 

общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото и правилата за 

дейността на Управителния съвет на МИГ „Момчилград - Крумовград“ се намират в Устава 

на организацията /Приложение №2 Устав /. 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 

Определящ фактор за успешно и ефективно изпълнение на Стратегия за местно развитие на 

МИГ „Момчилград - Крумовград“ е опитът, знанията и уменията, които притежава 

оперативният екип за прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ, както и членовете на 

оценителните комисии, които ще оценяват проектите.  Координацията и комуникацията на 

екипа на МИГ също е важен фактор за успешното прилагане на стратегията на територията. 

През програмния период 2007-2013 г. СНЦ „МИГ – община Момчилград” и СНЦ „МИГ 

Крумовград” са създадени като резултат от успешното изпълнение на проекти по подмярка 

431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните 

територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”. По тези проекти  

част от екипа на МИГ, потенциални бенфициенти към стратегията и идентифицирани местни 

лидери успешно преминаха през поредица обучения, целящи създаване на капацитет и 

придобиване на знания и умения за прилагане на стартегията. 

Четири членният екип на МИГ, състоящ се от Изпълнителен директор, двама експерти по 

прилагане на Стратегията за ВОМР, един експерт „Административни дейности и управление 

на МИГ“ имат дългогодишен опит в изготвянето, управлението и отчитането на проекти по 

различни програми на ЕС и други донорски програми, прилагани на територията на България 

и на съседни страни. Всеки един притежава отлични умения, компетенции и квалификация в 

областта на екипната работа и прилагане на правилата при усвояване на средства от 

фондовете на ЕС. Екипа активно е участвал и в работните и информационни срещи, 

обществените обсъждания,  конференциите и обученията, проведени в периода на 

подготовка на СМР.  

 

Изпълнителният директор – има завършено висше образование-степен магистър, близо 43 

годишен професионален стаж, от които 30 години управленски опит в различни държавни и 

общински институции. Успешно е участвала в  реализирането на над 7 проекта, всичките на 

стойност над 100 хиляди лева и финансирани по програми на ЕС. Заемала е различни 

длъжности в проекти по ОПРР 2007-2013, ОПРЧР 2007-2013г., ОПАК 2007-2013г. и ПЕТС 

„Гърция – България“ 2007-2013 г.. Работила е и по програми от предприсъединителния 

период. Притежава отлични качества и умения за планиране, контрол и мониторинг на 

проекти в областите на регионалното развитие, образованието, социалната сфера, 

инфраструктурата и туризма. Притежава рутина в ръководене на екипи и планиране на 

човешки и финансов ресурс. Отлично познава правилата и процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, финансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд, както и на ПРСР, финансирана от ЕЗФРСР. 



 

Експерт 1 по прилагане на Стратегия за ВОМР – е с висше образование, магистърска 

степен. Има над 13 години професионален трудов стаж, от които 9 години опит в 

реализиране на проекти, финансирани по програми на ЕС. Заемал е различни длъжности в 

проекти по ПРСР 2007-2013 г, ОПРР 2007-2013, ОПРЧР 2007-2013г. и ПЕТС „Гърция – 

България“ 2007-2013 г.. Координатор на проект по подмярка 431-2 „Придобиване на умения 

и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни 

инициативни групи в селските райони” по ДБФП № РД 50-199/03.09.2009 г. от ПРСР 2007-

2013 г и на проект по подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности”, изпълняван по 

ДБФП № РД 50-175/07.12.2016 г.. Притежава умение за работа в екип и отлично познава 

правилата и процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, 

както и на ПРСР. 

 

Експерт 2 по прилагане на Стратегия за ВОМР – е с висше образование, магистърска 

степен. Има над 8 години професионален трудов стаж, всичките в реализиране на проекти, 

финансирани по програми на ЕС и други донорски програми. Заемала е различни длъжности 

в проекти по  ОПРЧР 2007-2013г. и ОПАК 2007-2013г. , както и по национална програма 

АХУ и фонд „Социална закрила”. Има опит и като финансов контрольор за разходване на 

финансови средства, преди поемане на задължения, придобит в общинска администрация. 

Притежава отлични качества и умения за планиране, изготвяне, управление и отчитане на 

проекти. Притежава умения за работа в екип и проявява отговорност при вземане на 

решения.  

 

Експерт „Административни дейности и управление на МИГ“- е с висше образование, 

степен - бакалавър. Има над 20 години професионален трудов стаж, от които 8 години опит в 

дейности сходни с длъжността, която ще заеме. Има опит и в реализиране на проекти, 

финансирани с европейски средства. Заемала е длъжността Ръководител на ЦНСТ – гр. 

Момчилград. Притежава отлични умения и качества за планиране и контрол, както и 

отлични организаторски качества, проявява отговорно отношение при вземане на решения и 

изпълнение на задълженията си. 

 

След одобрението на стратегията екипът на МИГ ще продължи да надгражда капацитета си 

чрез обучения, тъй като наличието на солиден административен капацитет на екипа е добра 

предпоставка за успешно прилагане на Стратегията на територията на „МИГ Момчилград-

Крумовград”. 

 

Общините Момчилград и Крумовград чрез решения на общинските си съвети предоставят на 

МИГ финансов ресурс в размер на 30 хиляди лева за първоначално обезпечаване 

изпълнението на дейностите след одобрение на Стратегията на „МИГ Момчилград-

Крумовград”. Общински съвет - Момчилград с Решение№93/27.05.2016 г. и Общински съвет 

– Крумовград  с Решение №160/09.05.2016 г. предоставят на сдружението безлихвени заеми 

в размер на по 15 хиляди лева, общо 30 хиляди лева. 



8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

Наблюдението и оценката на Стратегията за местно развитие се основават на 

необходимостта да се отчита напредъка в прилагането на Стратегията, чрез бюджетните 

индикатори, индикаторите за продукт/дейност и индикаторите за резултати, описани в 

мерките. Системата за наблюдение и оценка има за цел да обезпечи надеждна информация за 

бюджетните параметри и резултатите от прилагане на Стратегията за развитието на 

съответната територия и приносът и за общото въздействие на Програмата за развитие на 

селските райони. Така чрез наблюдението ще се събира информация за договорените 

средства, финансираните дейности/инвестиции и непосредствените резултати от 

изпълнението на проектите. Наблюдението на Стратегията ще се извършва от екипа на МИГ 

или наети от МИГ външни експерти. На база на събраната информация по проектите, МИГ 

ще подготвя и годишните си доклади за изпълнение на Стратегията за местно развитие и ще 

се отчита пред местната общност. 

Мониторингът и оценката на стратегията ще включва няколко елемента: 

1. Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълнява стратегията за ВОМР. 

Оценката засяга съответствието на извършваните дейности и интервенции със законовите и 

нормативните изисквания, съдържанието на плана за действие, оценка на очакванията на 

обществото/заинтересованите страни. 

2. Анализ на ефикасността на вложените  разходи. При тази оценка се сравняват резултатите 

и постиженията на стратегията с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. 

Чрез анализа на съотношението „разходи/ползи” се определят целесъобразността на 

направените вложения и адекватността на получените ползи. Анализът на ефикасността на 

разходите оценява уместността на разходите за постигане на заложените в стратегията цели. 

Чрез анализа на ефикасността на вложените разходи могат да се идентифицират най-

изгодните възможности и начини за постигане на предвидените цели. 

3. Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен се постигат очакваните резултати на 

стратегията. Тази оценка се съсредоточава преди всичко върху резултатите и постиженията 

(включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени ефективността 

на програмата. Анализът на резултатите включва и въпроси, свързани с оценка на качеството 

на продуктите и услугите, предоставени на различните целеви групи.  

4. Оценка на въздействието. Тук се оценява въздействието на публичната политика, 

реализирана посредством настоящата стратегия в различни аспекти, както и чистият ефект от 

изпълнението. Могат да се сравнят ефектите от стратегията с това, което би се случило, ако 

тя не се прилагаше. В този случай  оценката  е насочена преди всичко към степента на 

постигане на целите, а също и на постигнатите действителни в сравнение с очакваните 

резултати от прилагането на тази политика. 

МИГ ще извършва редовни мониторингови посещения, според предварително разработен 

план-график. Те ще бъдат насочени към проследяване  изпълнението на проектните дейности 

и качеството на услугите, потвърждаване, че услугата реално е била предоставена, 

инвестициите са били извършени, а правилата – спазени. Освен това мониторинговото 

посещение включва физическа проверка дали обектът на договора е наистина наличен, 

съгласно спецификациите на проекта, както и че е правилно отразен. 

МИГ ще изгради и поддържа собствена база данни, чрез която ще предвиди възможност за 



проследяването на определен набор от финансови индикатори, между които: брой и стойност 

на подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на 

сключените договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност 

на одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти. Тези 

базисни индикатори ще се допълват от поредица от индикатори за резултат и въздействие, 

които се осигуряват от информационната система. Екипът на МИГ ще поддържа актуална 

информация по отношение на напредъка по изпълнението на стратегията като редовно 

проследява заложените индикатори. 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места: 

(не повече от 1 страница) 

Вид  Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел 

(2023) 

Източник на 

информация 

Резултат Брой подадени заявления за 

подпомагане  брой  60 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

Стратегията брой  40 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат Обща стойност на сключените 

договори хил. лева  7 200 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат Обща стойност на сумите по 

изплатените проекти хил. лева  6 363 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат Средно претеглен процент на 

финансовите корекции %  10 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по Стратегията брой  35 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат 

Брой МСП, получили подкрепа брой  4 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат Брой предприятия, въвели нови 

процеси по ЗБУТ брой  4 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Въздействие Дял от населението на МИГ, 

което се е ползвало от проектите 

по Стратегията % 20  

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020; 

НСИ 

Въздействие Дял на одобрените заявления за 

кандидатстване %  95 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Въздействие Хора със средно и по-ниско 

образование (под ISCED 4), 

придобили квалификация, чрез 

мерките в Стратегията брой 20  

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Въздействие Брой хора, наети на постоянна 

работа след приключване на 

подпомаганите проекти брой  20 

отчети и доклади на 

МИГ; БТ 

Въздействие Брой действащи устойчиво 

социални услуги брой  2 

отчети и доклади на 

МИГ 

Резултат Брой реализирани иновации в 

стопанския сектор брой  2 

отчети и доклади на 

МИГ 



Резултат Брой земеделски стопанства и 

предприятия от аграрния сектор 

с въведена модернизация и/или 

иновация брой  8 

отчети и доклади на 

МИГ 

Въздействие 

Създадени работни места брой  30 

отчети и доклади на 

МИГ; БТ 

Резултат Брой дейности за 

популяризиране на Стратегията брой  30 

отчети и доклади на 

МИГ 

Резултат Брой консултации, организирани 

или осъществени от МИГ брой  12 

отчети и доклади на 

МИГ 

Въздействие  Брой на участниците в 

дейностите по информиране брой  500 

присъствени 

списъци 
 

9.2. Индикатори по мерки: 

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1.1. /ПРСР/ 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката брой  8 Отчети на МИГ 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката брой  8 Отчети на МИГ 

Резултат Общ обем на инвестициите /със 

съфинансиране/ лева 

 1 946 

950 Отчети на МИГ 

Резултат Брой, подпомогнати стопанства 

от животновъдния сектор брой  3 Отчети на МИГ 

Въздействие Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката %  5 Отчети на МИГ 

Резултат Брой стопанства, въвели нов 

продукт или технология брой  5 Отчети на МИГ 

Резултат Площ на създадените нови 

насаждения дка  50 Отчети на МИГ 

Въздействие 

Създадени работни места брой  7 

Отчети на МИГ 

Бюро по труда 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2.1. /ПРСР/ 

Вид 

Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката брой 3 Отчети на МИГ 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката брой 3 Отчети на МИГ 

Резултат Общ обем на инвестициите /със 

съфинансиране/ лева  960 000 Отчети на МИГ 

Резултат Брой предприятия, въвели нов 

продукт или технология брой 2 Отчети на МИГ 



Резултат 

Брой модернизирани предприятия брой 2 Отчети на МИГ 

Резултат Брой предприятия, произвеждащи 

биологични продукти брой 1 Отчети на МИГ 

Въздействие 

Създадени работни места брой 5 

Отчети на МИГ 

Бюро по труда 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1. /ПРСР/ 

Вид 

Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката брой  10 Отчети на МИГ 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката брой  10 Отчети на МИГ 

Резултат Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ лв. 

 1 200 

000 Отчети на МИГ 

Резултат Брой подпомогнати нови 

туристически дейности брой  3 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат 

Обем на инвестициите в туризъм лв.  300 000 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги брой  7 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат Обем на инвестициите в нови, не 

туристически услуги лв.  650 000 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Въздействие 

Създадени работни места брой  5 

Отчети на МИГ и 

БТ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 /ПРСР/ 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката брой  3 Отчети на МИГ 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката брой  2 Отчети на МИГ 

Резултат 

Общ размер на инвестициите лв.  300 000 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат Брой проекти за 

изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с предоставяне 

на услуги брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Изградени или ремонтирани брой  1 Отчети на МИГ 



детски площадки 

Резултат Заведения за социални услуги с 

подобрена база брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Подобрени културни центрове брой  1 Отчети на МИГ 

Въздействие Население, облагодетелствано от 

дребно мащабните инвестиции брой  20 000 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Въздействие 

Създадени работни места  брой  2 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Бюро по труда 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 /ПРСР/ 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката брой 2  Отчети на МИГ 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката брой 2 Отчети на МИГ 

Резултат 

Общ размер на инвестициите лв. 130 000  Отчети на МИГ 

Резултат 

Брой посетители на подкрепените 

атракции брой  7 000 

Проучвания, 

отчети на 

бенефициентите 

Резултат Брой развити туристически 

атракции/обекти брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Брой туристически или 

посетителски центрове, 

подпомогнати по мярката брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Подкрепени програми за 

маркетинг и реклама и проекти за 

развитие на продукти и маркетинг 

на дестинациите брой  3 Отчети на МИГ 

Въздействие 

Удовлетвореност на посетителите 

от атракциите и 

информационните услуги %  50 

Анкетни 

проучвания; 

отчети на 

бенефициентите 

Въздействие 
Население, облагодетелствано от 

инвестициите в туризма брой  7 000 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

 

 

 



ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 21 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката брой  3 Отчети на МИГ 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката брой  3 Отчети на МИГ 

Резултат 

Общ размер на инвестициите лв.  100 000 Отчети на МИГ 

Резултат Организирани и проведени 

фестивали и събития, свързани с 

местното културно наследство брой  2 Отчети на МИГ 

Резултат Възстановени и подобрени обекти 

от културно -историческото 

наследство брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Проучвания, свързани с 

културното наследство брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Проведени маркетингови и 

рекламни кампании и събития, 

свързани с валоризацията на 

местното културно наследство и 

местните идентичности брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Събития, свързани със 

съхраняване и популяризиране на 

местните идентичности  брой  1 Отчети на МИГ 

Въздействие 

Посетители на събитията, 

организирани по мярката брой  12 000 

Отчети на МИГ и 

бенефициенти 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2 /ОПИК/ 

Вид  Индикатор 
Мярка 

 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

Продукт 

Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни средства 

Брой 

предприятия 
4 ИСУН 2020 

Частни инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни 

средства); 

EUR 84 363 ИСУН 2020 

Финансов Сертифицирани разходи EUR 843 600 ИСУН 2020 

 

 



ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.6 /ОПРЧР – ПО 1 ИП 6/ 

Вид Индикатор 

Mерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат 

Участници над 54 г., придобили 

квалификация брой  10 

отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат 

Участници със средно и по-ниско 

образование (под ISCED 4), 

придобили квалификация  брой  10 

отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат 

Участници, заети в приоритетни 

сектори, придобили 

квалификация  брой  5 

отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Изпълнение 

Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети, над 54 г.  брой  7 

отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Изпълнение 

Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети, със средно и 

по-ниско образование (под ISCED 

4)  брой  7 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

НСИ 

Изпълнение 

Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети в 

приоритетни сектори  брой  3 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

НСИ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.7 /ОПРЧР – ПО 1 ИП 7/ 

Вид Индикатор 

Mерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат 

Брой предприятия, въвели нови 

процеси за безопасни и 

здравословни условия на труд брой  2 

отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат 

Брой предприятия въвели нови 

системи, практики и инструменти 

за развитие на човешките ресурси 

и организация на труда брой  1 

отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат 

Участници от подкрепените 

предприятия в заетост 6 месеца 

след приключване на операцията брой  10 

отчети на МИГ и 

бенефициентите; 

проучвания 

Резултат 

Участници от подкрепените 

предприятия, чието положение на 

пазара на труда в рамките на 6 

месеца след напускане на 

операцията е по-добро брой  6 

анкетни 

проучвания 

Изпълнение 

Брой предприятия, получили 

подкрепа брой  4 

отчети на МИГ; 

ИСУН 2020 

Изпълнение 

Заети лица, включително 

самостоятелно заети брой  5 

отчети на МИГ; 

НСИ 



ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.1 /ОПРЧР – ПО 2 ИП 1/ 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

 Резултат 

Участници в неравностойно 

положение, които при напускане 

на операцията са започнали да 

търсят работа, или имат работа, 

или са ангажирани с 

образование/обучение или са 

получили квалификация или са 

включени в социални и здравни 

услуги брой  10 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

 Резултат 

Роми, които при напускане на 

операцията са започнали да 

търсят работа, или имат работа, 

или са ангажирани с 

образование/обучение или са 

получили квалификация или са 

включени в социални и здравни 

услуги брой  15 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

 Изпълнение 

Други хора в неравностойно 

положение брой  15 

 отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2 /ОПРЧР – ПО 2 ИП 2/ 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

 Резултат 

Неактивни и безработни 

участници, които са започнали да 

търсят работа или имат работа, 

включително като самостоятелно 

заети лица, след осигурена грижа 

за дете брой  10 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

 Резултат 

Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и здравни 

услуги брой  5 

отчети на МИГ и 

бенефициентите 

 Резултат 

Участници с увреждания над 18г., 

които са започнали да търсят 

работа или имат работа, 

включително като самостоятелно 

заети лица брой  5 

отчети на МИГ и 

бенефициентите; 

БТ 

 Резултат 

Участници с увреждания над 

18 г., получаващи услуги брой  5 

отчети на МИГ и 

бенефициентите; 

проучвания 

 Изпълнение 

Неактивни или безработни 

участници брой  10 

отчети и 

проучвания на 

МИГ; БТ 



 Изпълнение Хора с увреждания над 18 г. брой  5 

отчети и 

проучвания на 

МИГ; БТ 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.3 /ОПРЧР – ПО 2 ИП 3/ 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

 Резултат 

Участници с увреждания и 

участници над 65г., в 

невъзможност за самообслужване, 

с подобрен достъп до услуги брой  10 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

 Резултат 

Брой доставчици на услуги за 

социално включване, разширили 

обхвата на дейността си брой  1 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

 Резултат 

Участници над 18г., получаващи 

социални и здравни услуги в 

общността, след извеждането им 

от институция брой  5 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

 Резултат 

Деца и младежи, получаващи 

социални и здравни услуги в 

общността, след извеждането им 

от институция брой  5 

отчети на МИГ и 

бенефициентите, 

проучвания 

 Изпълнение 

Лица с увреждания и лица над 65 

г. в невъзможност за 

самообслужване брой  5 

отчети и 

проучвания на 

МИГ 

 Изпълнение 

Брой доставчици на услуги за 

социално включване брой  1 

отчети и 

проучвания на 

МИГ 
 

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; 

При разработването на Стратегията и формирането на МИГ принципът е 

приложен чрез осигуряване на равнопоставеност в състава на общото 

събрание и управителния съвет на МИГ. Аналитичната част и изводите от нея 

допринасят за намаляване на съществуващи предразсъдъци и стереотипите. 

Освен това в предвидените мерки е гарантирано равнопоставеното 

кандидатстване на всички без значение от техния пол. 

- доприна-

сяне за 

утвържда-

ване на 

принципа на 

равните 

възможнос

ти; 

Стратегията допринася за утвърждаването на принципа на равните 

възможности чрез включването на мерки, които дава възможност за 

реализацията на проекти осигуряващи физически достъп за хора с 

увреждания, намаляване на изолираността на хората, живеещи в отдалечени 

места, осигуряване на достъп до информационни и комуникационни 

технологии и др. Освен това мерките в стратегията дават на всички 

потенциални бенефициенти равен шанс при прозрачни условия на оценка на 

проектите. За улесняване на достъпа на лицата с увреждания до услугите 



предоставяни от екипа на МИГ е нает изнесен офис с изградено съоръжение-

рампа  в едноетажна сграда, собственост на община Момчилград, находящ се 

на ул.26-ти декември” 10, притежаващ акт за публична общинска собственост 

№41.  

- създаване 

на условия 

за 

превенция 

на 

дискримина

цията. 

Прилагането на тази хоризонтална политика е заложено в аналитичната част 

на документа и в процеса на разработване на самата Стратегия – 

провеждането на информационните срещи, обществените обсъждания, 

очертаването нa стратегическите цели и подбора на мерките и действията за 

осъществяване на стратегията. В този процес взеха активно участие жени и 

младежи, хора с увреждания представители на различните етнически и 

религиозни общности. Лицата с увреждания ще се възползват от услугите 

предоставяни от екипа на МИГ в нает изнесен офис с изградено съоръжение-

рампа  в едноетажна сграда, собственост на община Момчилград, находящ се 

на ул.26-ти декември” 10. 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

Устойчивото развитие се основава на три стълба: икономически, социален и екологичен, 

които заедно си взаимодействат в хода на разработване на различни стратегии и програми за 

развитие, както и на определени мерки и действия. Основен ресурс на територията на МИГ 

„Момчилград-Крумовград” е нейното природно богатство. Стратегията е насочена към 

минимизиране влиянието на слабите страни на територията и към разумното и ефективно 

използване на нейните силни страни. Устойчиво управление на земите и горите, както и за 

опазване на биоразнообразието и традиционното земеделие, ще спомогне за съхраняване на  

привлекателността на региона. В рамките на Стратегията, принципите на устойчиво развитие 

са интегрирани както в техническите критерии за избор на проектите, така и в индикаторите 

за мониторинг: 

 от икономическа гледна точка – мерки и дейности за постигане на устойчив 

икономически растеж, базиран на развитието на земеделието и целесъобразно 

използване на богатия горски фонд - диверсифициране на местното земеделие; 

насочване на интереса към животновъдството; укрепване икономическото състояние 

на МСП; рационално използване на горския фонд; 

 от социална гледна точка – мерки и дейности за социално сближаване и равни 

възможности за всички, повишаване качеството на услугите в сферите на 

образованието, здравеопазването и социалното подпомагане; създаване на 

възможности за изява и реализация на личността чрез обучения, допълнителна 

квалификация и преквалификация и учене през целия живот; 

 от екологична гледна точка – мерки и дейности за привеждане на съществуващите 

производствени дейности, услуги и стопанства в съответствие с изискванията на 

Общността; опазване на биоразнообразието на територията, рехабилитация и 

обновяване на културни сгради; изграждане на туристическа инфраструктура и 

атракции, подобряване жизнеността на горите. 

  



10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

Стратегията за местно развитие поставя акцента върху прилагане на иновации, „зелен” 

растеж и алтернативна заетост: 

 Нови технологии и иновации – стимулиране на биологично животновъдство, 

привеждане на земеделските стопанства в съответствие с изискванията на Общността, 

инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност; 

инвестиции за пестене на ресурси, пречистване на отпадни води, подкрепа за ИКТ 

проекти; 

 Зелен растеж – подкрепа за инвестиции, свързани с производството за използване на 

органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата 

или от местно производство; инвестиции свързани с производството на електричество 

или топлинна енергия посредством преработка на биомаса включително строителство 

или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди 

на земеделската дейност на кандидата); 

 Заетост – повишаване на заетостта на младите хора и жените, подкрепа за кандидати, 

които никога не са получавали подкрепа от Общността, подкрепа за новосъздадени 

предприятия, приоритет на проекти, чрез които ще бъдат създадени нови работни 

места. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

 Стратегията за местно развитие отчита и допълва възможностите, произтичащи от 

Оперативните програми през настоящия програмния период. Обхватът на помощта, 

предоставяна чрез мерките на СМР, няма да се припокрива с обхвата на помощта по схемите 

за подкрепа по Оперативните програми. Съответствието на СМР с отделните програми на 

структурните фондове е както следва: 

 ПРСР – предвидените мерки в стратегията са в унисон със следните приоритетни 

области на програмата: 2А; 2Б; 3А; 4А; 4Б; 4В; 5А; 5Б; 5В; 5Г; 6А; 6Б и 6В; 

 ОПИК – в СМР са предвидени мерки, които целят повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика (ТЦ 3, ПО 2 на ОПИК); 

 ОПРЧР – съответствието с ЕСФ се постига чрез залагането на мерки в стратегията, 

които са насочени към изпълнението на ТЦ 8 „Насърчаване на устойчивата и 

качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила” и ТЦ 9 

„Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация”. Те се предвижда да се реализират в рамките на ПО 1 (ИП 6 и 7) и 

ПО 2 (ИП 1, 2 и 3). 

 


