ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
1. Описание на МИГ:
„Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” е
създадена през 2011г. и е регистрирана по реда на Закона юридическите лица с нестопанска
цел като Сдружение в обществена полза. Сдружението, в което членуват юридически и
физически лица от територията, е доброволна, независима организация, която на основата на
публично-частно партньорство и чрез своите членове допринася за реализиране на
инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика
на ЕС за местно развитие в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването
на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите
дейности в селските райони, развитие на услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за
заетост и хармонично развитие на човешките ресурси, особено в малките населени места;
генериране и реализиране на нови идеи, работа с младите хора, обмен на информация,
заимстване на опит от сродни организации, сътрудничество с български и чуждестранни
организации, с български държавни институции, с органите на местното самоуправление и
администрация, както и с представители на стопанския и нестопански сектор.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на
„МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ е с териториален обхват, който съвпада
с административно-териториалните граници на общините Главиница и Ситово от област
Силистра и включва всички 35 населени места – 1 град и 34 села.Територията на действие на
МИГ обхваща цялата географска и административна площ на двете съседни общини.
Територията е с непрекъснати граници и сходни характеристики, като и двете общиниГлавиница и Ситово, са част от област Силистра, попадаща в Североизточен планов регион,
Източната Дунавска равнина в Североизточна България. Границите на двете общини
Главиница и Ситово се очертават: на север - от река Дунав, на изток е община Силистра, на
юг - общините Дулово, Завет и Исперих, на запад - община Тутракан.
Населението на територията е със смесен етнически състав. Стопанската дейност
есвързана предимно със земеделието и преработката на селскостопански продукти, по слабо
са развити неземеделските дейности под формата на микро и малки предприятия.
МИГ работи активно за приобщаване на местната общност към подхода ЛИДЕР, който
в програмния период2014-2020 се осъществява чрез интегрирани и многосекторни стратегии
за водено от общностите местно развитие - ВОМР, и еблагоприятна възможност за постигане
на възходящо, балансирано и устойчиво развитие, наречено от местните хора
„ЗАЕДНО ЗА ЕДНА ДОБРУВАЩА КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“.
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1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:
- списък на общините, обхванати от
МИГ;

- списък на населените места,
обхванати от МИГ;

Община Главиница
Община Ситово
Община, населено място, брой жители
община Главиница
10243
с.Бащино
172
с.Богданци
649
с.Вълкан
318
гр.Главиница
1393
с.Дичево
412
с.Долно Ряхово
290
с.Зафирово
808
с.Звенимир
342
с.Зебил
646
с.Зарица
412
с.Калугерене
530
с.Коларово
321
с.Косара
157
с.Листец
494
с.Малък Преславец
237
с.Ножарево
476
с.Осен
91
с.Падина
15
с.Подлес
142
с.Сокол
335
с.Стефан Караджа
680
с.Суходол
626
с.Черногор
397
общ на Ситово
5110
с.Босна
360
с.Гарван
314
с.Добротица
67
с.Ирник
73
с.Искра
1828
с.Любен
640
с.Нова Попина
62
с.Поляна
154
с.Попина
512
с.Ситово
710
с.Слатина
85
с.Ястребна
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Община Главиница - 10 243 жители

- брой жители на териториите,
обхванати от МИГ.

Община Ситово
ОБЩО

- 5 110 жители
15 353 жители
2

1.2. Карта на територията:

СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” - „ЗАЕДНО ЗА ЕДНА
ДОБРУВАЩА КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:
2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и
обществени обсъждания:
Подготовката на стратегията е извършена в процес на предварително планирани и
целенасочено проведени дейности с представителите на местната общност на територията.
Дейностите включват кампании за информиране; извършване на експертни проучвания на
характеристиките и потенциала на териториите; изследване на заинтересованите страни,
потребностите и нагласите им към подхода ВОМР и разработваната стратегия. В проведените
9 срещи, семинари и конференции е извършвано информиране за подхода ВОМР,
принципите му, участието на местните хора, фирми и организации в стратегическо планиране
„отдолу-нагоре“, както и консултиране с различни представители на общността и
заинтересованите страни за идентифициране на проблемите, потребностите и нагласите.
Последователно са проведени 3 обществени обсъждания за стратегическата рамка, избиране
на мерки от ПРСР и ОП, финансовото разпределение, критериите за оценка на проектите,
цялостната стратегия. С участието на общността са изведени, както целите, приоритетите и
мерките, така и финансовите параметри и индикаторите за изпълнение и за резултат.
Проследено е постигането на съответствие с предложенията от местните фирми,
организациите и гражданите, за да бъде спазен принципът на планиране „отдолу-нагоре“.
Изпълнени са дейности по осигуряване на човешки, материални, финансови и
информационни ресурси: сформиран е местен екип, привлечени са експерти и обучители,
организиран е офис; изготвени са презентационни и информационни материали и са
реализирани медийни публикации; създадена и популяризирана е интернет страница
http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/ с възможност за попълване на анкети и обратна връзка;
информирани са максимален брой представители на местната общност чрез информационни
кампании и работни срещи на територията на двете общини, провеждани са консултации.
Проведени са 1 двудневно обучение на екипа на МИГ и 2 еднодневни обучения за
местни лидери. За идентифициране на проблемите и потребностите, както и потенциала за
развитие на територията, са извършени проучвания и анализи, които включват анкетиране и
интервюта с местните участници от различни социални и професионални групи. За да получи
шанс за същинско прилагане на подхода на територията, през 2017г. МИГ отново мобилизира
местния човешки потенциал. Извършените подготвителни дейности с участие на местната
общност са:
Провеждане на информационни срещи по населени места
 03 май 2017 г. от 10 часа, Кметството на с. Стефан Караджа, общ. Главиница
 03 май 2017 г. от 11.30 часа, Кметството на с. Осен, общ. Главиница
 09 май 2017 г. от 10 часа, Кметството на с. Искра, общ. Ситово
 09 май 2017 г. от 11.30 часа, Кметството на с. Нова Попина, общ. Ситово
Провеждане на информационна конференция за 50 участници
 12 май 2017 г. от 10 часа г., гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за 20 участника
 29 май 2017 г. от 10 часа, гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
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 30 май 2017 г. от 10 часа, с. Ситово, Заседателна зала на Общината
Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност
за най-малко 20 участници
 7 юни 2017 г. от 10 часа, гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията
за най-малко 10 участници
 16 юни 2017г., от 10 часа, с. Ситово, Заседателна зала на Общината
Провеждане на двудневно обучение за екипа на МИГ, вкл. представители на
партньорите (за най-малко 10 участници)
 10 юли 2017 г. от 10 часа, гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
 11 юли 2017 г. от 10 часа, гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
Провеждане на две еднодневни обучения за местни лидери за 20 участници
 25 юли 2017 г. от 10 часа, гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
 26 юли 2017 г. от 10 часа, гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
Провеждане на обществено обсъждане на разработваната СВОМР
 19 юли 2017 г. от 10 часа гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
 16 август 2017 г. от 10 часа, гр. Главиница, Заседателна зала на Общината
 17 август 2017 г. от 10 часа, с. Ситово, Заседателна зала на Общината
Приложения: Покани, списъци с приложена справка към тях;медийни публикации.
2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:
Местна власт - Община Главиница /Общ. съвет, Общ. администрации и
кметства/ Местна власт - Община Ситово /Общ. съвет, Общ.
администрации и кметства/;
Държавни и общински институции;
Общински образователни институции /училища и детски градини/.
Земеделски производители – физически лица с малки стопанства;
Стопански
Земеделски производители - ЕТ и ЮЛ по ТЗ с по-големи стопанства;
сектор
Предприятия за първична преработка на селскостопански продукти;
Производствени микропредприятия от хранително-вкусовата и леката
промишленост;
Микропредприятия от търговията, услугите и общественото хранене.
Нестопански Читалища;
Неправителствени организации за развитие на гражданското общество,
сектор
социалната интеграция, образователната квалификация и развитие на
човешкия потенциал, и в подкрепа за уязвими и маргинализирани групи;
Неправителствени организации за проучване, популяризиране и
съхраняване на книжовното и културно-историческото наследство;
Обществено активни граждани;
Граждани - представители на уязвими и малцинствени групи.
Публичен
сектор

3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:
3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
Анализът на актуалната ситуация на територията на МИГ е изходна база за
стратегическото планиране, съответстващо на потенциала и проучените потребности, вкл.
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нуждите от финансиране в най-значимите области, определени от местните участници.
Изготвеното „Проучване и анализ на територията на общините Главиница и Ситовои на
обществения интерес относно подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие през програмния период 2014-2020г., финансирана от ЕЗФРСР или от повече от
един от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ /Проучване 1/ дава
подробна информация за отделните аспекти от социално-икономическото развитие и завършва
с обобщени изводи - комбинация от съществуващи проблеми, заявени нужди и налични
потенциали. Идентифицираните актуални характеристики, проблеми и потенциал са основа за
извеждането на SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и
съвременното развитие на общините и да насочва към необходимите мерки.
Проучването поставя акцент върху географската, икономическата, демографската и
социална характеристики; проследени са тенденциите и закономерностите във функционалнопространственото развитие, социално-икономическото и екологичното състояние на общините
Главиница и Ситово, обхванати от МИГ, които накратко са следните:
Територия и природо-географски характеристики: Общата площ на двете общини е
752 кв. км, от които 481 кв. км. е площта на община Главиница и 271 кв. км - на община
Ситово. Средната надморска височина на община Ситово е 75 метра, а на община Главиница 115 м. Теренът, в по-голямата си част е хълмисто-равнинен, с различна надморска височина от 15 м.в близост до р.Дунав,до 200 м. в отдалечените от реката населени места. Попада в
умерено континенталната климатична област. В хидрографско отношение територията спада
към Дунавски район за управление на водите. Поради слабо развитата промишленост няма
химически замърсявания на природната среда. Територията на общините Главиница и
Ситово е в баланс между „експлоатирането“ и съхраняването на околната среда, но с
относително ниска степен на нейното “валоризиране” (съхраняване, развиване и използване) в
широк смисъл - икономически, екологичен, социален и културен.Високият дял защитени
местности и зоните от европейската мрежа НАТУРА 2000 - 35 % е положителен фактор определя стандарт на територия с висока стойност на природните ресурси, предоставяща
възможност за производство на екологични продукти, регистриране на териториална марка
като знак за качество на местни продукти.
По степен на благоустроеност и развитие на техническата инфраструктура
населените места в двете общини имат сходни характеристики – всички са електрифицирани и
водоснабдени. Общинската пътна мрежа е с компрометирани участъци, които затрудняват
безопасното движение. Комуникациите и ИКТ не са на ниво, отговарящо на съвременното
развитие, има населени места без достъп до интернет. Урбанизираната територия на
общинските центрове е по-благоустроена в сравнение с тази в селата.
Демографска ситуация-възрастова, етническа, образователна: Наблюдава се
неблагоприятна тенденция към намаляващо и застаряващо население, миграционни процеси и
обезлюдяване на селата. Етническата структура на територията е с най-висок дял на турската
етническа група – 50,45%, българската етническа група е 39%, а останалата част от
населението се самоопределя от ромската и други етнически групи. Нисък е делът на
населението, самоопределило се към ромската етническа група – 4,85%, но в действителност е
повече. Голям е делът на населението със завършено само основно образование – 37.7% за
община Главиница и 39.7% за община Ситово, което се обяснява и с етническата структура.
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Безработица: Към 2016 г. равнището на безработица в община Главиница е 33.2%.
Безработицата в община Ситово също е сравнително висока- 25.5%. Съществува тясна връзка
между безработицата и равнището на образование и квалификация. Най-голяма е
безработицата сред населението с основно и по-ниско образование, предимно сред ромите.
Образователни институции и услуги: На територията на община Главиница
функционират 3 основни училища, 1 СОУ, 1 обединено детско заведение с 11 изнесени групи.
На територията на община Ситово има 3 основни училища, 1 професионална гимназия по
селско стопанство с няколко специалности, 2 целодневни детски градини с 1 филиал.
Проблеми: сградите не са реновирани, техническото оборудване е остаряло, има недостиг на
компютри в училищата, еднотипни програми за извънкласни занимания на учениците.
Здравни заведения и услуги:Здравната инфраструктура в община Главиница е
представена от една поликлиника и център за спешна медицинска помощ/филиал към ЦСМП,
гр.Силистра/, намиращи се в гр. Главиница. Състояние на здравеопазването на територията е
незадоволително поради ограничения достъп до здравни услуги на голяма част от населението
й, вкл. здравно неосигурените лица. В малко населени места има здравни служби. Здравното
обслужване се извършва от 4-ма стоматолози, 7 общо практикуващи лекари и 8 медицински
специалисти по здравни грижи. Стационарното лечение се осъществява в МБАЛ Тутракан. На
територията има две аптеки.
Културната инфраструктура на територията е представена в най-голяма степен от
читалищата, общо 33 на брой. Те съхраняват народните традиции и културни обичаи,
развиват самодейността и имат малък библиотечен фонд.Сградите се нуждаят от ремонт.
Спортната инфраструктура се състои от обекти за спорт и социален туризъм.
Традиционните практикувани спортове са баскетбол, волейбол, футбол и хокей на трева.
Икономическият профил на територията е с доминираща селскостопанска
насоченост. Селското стопанство е основен източник на доходи и заетост за населението
Перспективите са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и
подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг и управление на базата
на нови знания и умения. Земеделските земи са 316 708 дка, от които 273 965 дка са
обработваеми. Горските територии осигуряват суровини от дървен материал и дърва за
огрев, възможности за отдих на открито, териториална основа за лова и дивечовъдството.
Промишленост и производства: Преобладава делът на малките и микропредприятията
в секторите на преработващата промишленост, услугите, селското и горското стопанство,
както и в търговията. В по-голямата си част те се характеризират с ниска
конкурентоспособност и малък размер на добавената стойност.
Инвестиционна активност: Инвестиции в стопанския сектор почти липсват, което
поставя икономиката в неблагоприятни позиции. Нужно е да се инициират местни бизнес
проекти, както за земеделие и преработка, така и за неземеделски дейности.
Важна част от анализа на ситуацията в Проучване 1 представляват обобщените
отговори в анкетите, които дават информация за:
- анкетираните лица, техните потребности и потенциалните заинтересовани страни при
разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие;
- териториалните дадености, социално-икономическите и екологични условия, както и
местните специфики за територията на „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“;
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- силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията;
- измеренията на информираността, интереса и нагласите на местната общност и
заинтересованите страни на територията МИГ за Водено от общностите местно развитие;
- готовността за участие на заинтересованите лица в подхода ВОМР.
Идентифицираните в проучванията потребности очертават необходимостта от:
- устойчиво нарастване и балансирано разнообразяване на икономиката на територията;
- намаляване на негативните демографски тенденции и социални стереотипи;
- осигуряване на равен достъп на населението до основни услуги в селския район;
- подобряване на демографския потенциал, преодоляване на обезлюдяването, привличане
и задържане на специалисти, работещи на територията на МИГ;
- превръщане на територията на ГЛАВИНИЦА и СИТОВО в привлекателна за
инвестиции, и за развитие на малкия и среден бизнес, като генератор на заетост и доходи.
По отношение на нуждите от инвестиции в обществения и частния сектор е заявен
интерес към проекти по мерки от ПРСР, ОПРЧР и ОПНОИР. Няма заявен интерес към
другите включени в подхода ВОМР програми и причините за това се дължат на спецификата
на местната икономика. За мерки по ОПОС – територията има потенциал, но е установена
недопустимост, тъй като защитените зони и зоните по Натура 2000 на територията на МИГ, не
са включени в Приложение 1 към Указанията на УО на ОПОС за ВОМР.
ПОТЕНЦИАЛЪТ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ:
- Очертаният икономическият профил на територията с доминираща селскостопанска
насоченост, базирана на благоприятни агроклиматични условия и на традициите, създава
необходимост от инвестиции в земеделието, вкл. за развитие на малки стопанства, в
неземеделски дейности и в преработката и маркетинга на селскостопански продукти.
- Заинтересованите страни заявяват необходимост от по-качествена заетост и
професионална реализация, свързани с приспособяване на предприятията, работниците и
предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в
местните предприятия; интеграция на неактивни хора като потенциален трудов ресурс;
- Изявява се необходимостта от предлагането на качествени публични услуги, които
изискват инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура и такава за публично ползване и местен туризъм.
- Идентифицирана е
необходимостта от достъп до качествено образование и
повишаване на ефективността на образователния процес, предвид наличието на деца и
ученици от маргинализирани групи, включително роми, техните родители, настойници и др.;
- Идентифицирана е необходимост от нов тип социални и здравни услуги, отговарящи
на индивидуални и групови потребности, с фокус към местните маргинализираните общности;
- Запазването на традициите в самобитни и самодейни изяви на различните етноси,
културното наследство и природните ресурси, са предпоставка за реализиране на мерки,
свързани с проучване, съхраняване и оползотворяване на селското наследство с добавяне
на стойност към социално-икономическото развитие и оживление на територията.
Оползотворяването
на
местните
земеделски
продукти
в
конкурентни
преработвателни предприятия чрез създаване или технологично обновление, повишаване
на качеството на продуктите, нетехнологични иновации и повишаване на уменията на
предприемачите, работниците и самонаетите лица, е перспектива за развитие на територията.
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Насочените към инфраструктурата и икономиката мерки и дейности, трябва да се изпълняват
в баланс с развитието на човешките ресурси, вкл. адекватни мерки за образователна, социална
и трудова интеграция на уязвими групи и маргинализирани общности.
Резултатите от анкетното проучване относно степента на информираност, интерес и
нагласи, и за готовността за участие на заинтересовани лица на територията за подготовка на
Стратегия за ВОМР, водят до следните основни изводи:
- Преобладаващи са мненията относно необходимостта да се насърчава производството и
преработката на селскостопански продукти по традиционна или екологична технология, както
и да се развиват разнообразни местни неземеделски икономически дейности, вкл. нови.
- Заявена е необходимостта от развитие на социалната, образователна и културна
инфраструктура и услугите в тези сфери.
- Анкетираните лица показват готовност и нагласа да генерират проектни идеи;
- СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е разпознаваема структура на
територията и успешно изпълнява подготовката на стратегия и популяризиране на подхода
ВОМР. Работата й се характеризира с постоянство, професионализъм и доверие от страна на
общността, която показва висока информираност, интерес, нагласи и готовност за участие.
Второто извършено проучване е планирано и подготвено като инструментариум на
база резултатите от първото, и е на тема „Проучване и анализ на средата, настроенията,
включването на заинтересованите страни (участниците) при разработването на
Стратегията за водено от общностите местно развитие от СНЦ „МИГ „ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”/Проучване 2/. То дава рамката на Стратегията от гледна
точка на заявените интерес и нагласи на заинтересованите страни и техните намерения,
тематичната област и типа на проектите, финансовите им параметри.
Анализираните данни от проучването относно нагласите и интереса на местната
общност към прилагане на Стратегията, показват предпочитания, приоритетно свързани с:
- оживление, развитие и подкрепа на съществуващи местни традиционни икономически
дейности, производства и услуги, но и реализиране на нови бизнес идеи и начинания;
- подобряване на средата и качеството на живот, развитие и стимулиране на местните
човешки ресурси, опазване и развитие на местните природни и културни ресурси;
- генериране и управление на проекти за устойчиво развитие на територията, което да
доведе и до повишаване капацитета на местната общност за по-мащабни инициативи.
Набраните и синтезирани данни от проучването относно включването, нагласите и
готовността на заинтересованите страни за прилагане на СВОМР, са свързани с:
- развитие на земеделските стопанства, съобразно мащаба им;
- развитие на неземеделски дейности, вкл. иновативни и/или технологични;
- създаване, подобряване или разширяване на общинската инфраструктура;
- преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти;
- разнообразяване и оползотворяване на културното и природно селско наследство;
- развитие на местна туристическа инфраструктура за публично ползване;
- подобряване на качеството на работните места и средата за труд;
- повишаване на предприемаческата култура за подобряване организацията на труда,
процесите, управлението на човешките ресурси, производствените цикли;
- социална, здравна, образователна или трудова интеграция на маргинализираните групи
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в риск от бедност и социално изключване, най-вече представители на ромски общности.
3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)

3)
4)
5)

Публичен сектор
Местна власт: Община Главиница, Общински съвет, Общинска администрация и
кметства;
Местна власт: Община Ситово, Общински съвет, Общинска администрация и кметства;
Държавни и общински институции;
Общински образователни институции - училища и детски градини.
Стопански сектор
Земеделски производители – физически лица с малки стопанства;
Земеделски производители - ЕТ и ЮЛ по ТЗ с по-големи стопанства;
Предприятия за първична преработка на селскостопански продукти;
Производствени микропредприятия от хранително-вкусовата и леката промишленост;
Микропредприятия в сферата на търговията, услугите и общественото хранене.
Нестопански сектор
Читалища;
Неправителствени организации за развитие на гражданското общество, социалната
интеграция и личностната реализация, образователната квалификация и развитие на
човешкия потенциал, и в подкрепа за уязвими, маргинализирани и малцинствени групи;
Неправителствени организации за проучване, популяризиране и съхраняване на
книжовното и културно-историческото наследство;
Обществено активни граждани;
Граждани - представители на уязвими и малцинствени групи.

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
SWOT-анализът е разработен за целите на стратегическо планиране за територията на
МИГ. Силните страни се разглеждат като ресурс, умение или друго преимущество, което
притежава територията в сравнение с други и е отличително качество, което дава сравнително
предимство. Ограниченията или недостигът на ресурси, умения и способности, които сериозно
възпрепятстват развитието на територията, се отнасят към слабите страни. Те
характеризират неразвитостта й спрямо други територии. Възможностите са разгледани като
най-благоприятните елементи на средата, защото са неоползотворени ресурси. Найнеблагоприятните сегменти на външната среда са дефинирани като заплахи. Те поставят
бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на територията.
SWOT-анализът разкрива множество силни и слаби страни, възможности и заплахи. От
тях обаче са подбрани само най-важните 10, за съответните клетки на матрицата. Между
квадрантите на SWOT-анализа съществуват определени зависимости. Връзката между
възможностите и силните страни създава лостовете на развитие. Тя следва да се използва при
конструирането на стратегията на МИГ. Връзката между слабите страни и заплахите формира
основните проблеми на развитието на територията. Връзката между силните страни и
заплахите определя рисковете на развитие, а връзката между слабите страни и възможностите
извежда ограниченията на развитие на територията.
След качествен анализ е съставено съдържанието, което е подложено на количествено
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измерване на основните фактори, представени в таблица. Използван е метод на балните
оценки (1-10, като 10 е най-висока). Оценката на фактора е съотносима с влиянието.
Получените средноаритметични оценки са нанесени по ординатата и абсцисата на
координатната система, след което е извършено позициониране, съобразно квадранта, в който
тя заема най-голяма площ. Възможните 4 позиции, определят 4 стратегии за развитие:
- най-благоприятната стратегическа позиция е да се предприеме агресивна стратегия;
- стратегията за развитие е диверсификационна, защото е насочена към използване на
съществуващите благоприятни условия за развитие и намаляване на слабите страни.
- защитната стратегия е най-неблагоприятна. При попадане в тази позиция трябва да се
търси възможност за оцеляване и след това да се премине към горните.
- оздравителната стратегия е насочена към оздравяване на слабите страни при
едновременно намаляване или ограничаване на заплахите, доколкото това е възможно.
Таблица. SWOT-анализ на територията на МИГ /Бални оценки – БО - от 1 до 10/
СИЛНИ СТРАНИ
1. Ясна визия, желание и мотивация за
развитие на територията на МИГ като
социално-икономически център, даващ
на местната общност сигурност, добра
жизнена среда и благосъстояние.
Повишена местна инициатива.
2. Активизиране на местния човешки
потенциал в обществения живот и в
оползотворяване на природните ресурси
и културното наследство.
3. Съхранена природна среда и богатство
на природни ресурси – гори, флора,
фауна, природни забележителности и
защитени зони.
4. Функциониращи спортни съоръжения.
Наличие на читалища за културни
дейности.
5. Материални инвестиции в земеделски и
неземеделски дейности за повишаване на
енергийната и ресурсна ефективност.
6. Запазени
традиционни
земеделски
практики като отглеждане на овощни
култури, зеленчуци и животновъдство.
Наличие на земеделска земя, подходяща
за биологично земеделие.
7. Наличие на демографски потенциал в
административните центрове
– град
Главиница и село Ситово, както и
наличие на свободна работна ръка и
работна сила, сравнително евтин труд.
8. Реформирани
и
преструктурирани
дейности: образование, здравеопазване,
социални дейности, култура.
9. Рехабилитирана инфраструктура в част
от територията.
10. Преодоляване
на
миграционните
процеси, задържане на младите хора
75/10 =

БО
1 10
9

9

10

5

5

10

8

8

7

4
7,5

БО
1-10
3

СЛАБИ СТРАНИ
Малък брой местни специалисти за работа
по проекти с активно отношение към
проблемите
на
територията,
ограничени финансови ресурси.
Образователна,
здравна
и
социална
инфраструктура, концентрирана в
общинските центрове. Ниска осигуреност
на населението с медицински персонал.
Липса на организиран достъп до природни
забележителности,
пренебрегнати
възможности за развитие на алтернативен
туризъм. Неидентифицирани ресурси.
Слабо навлизане на частния сектор в
повечето от обслужващите дейности
(образование, спорт и отдих, култура).
Ниска конкурентоспособност и степен на
модернизация на местната икономика,
изоставане в технологичното развитие.
Наличие
на
много
земеделски
производители, отглеждащи продукция
само за задоволяване на собствените нужди.
Остаряла
техника
в
земеделските
стопанства.
Риск от обезлюдяване на големи части от
територията, поради миграция, отрицателен
прираст, некачествени работни места;
безработица и ниски доходи. Уязвим и
малцинствени групи в социална изолация.
Амортизиран читалищен сграден фонд на
територията и ограничени възможности за
културни и социални дейности.
Инфраструктурни дефицити – лошо
състояние е на уличната мрежа, липса на
канализация в почти всички населени места.
Липса на идеи и финансови средства за
използване на свободни обекти.
55/10=

6

5

3

1
0
9

4

3

7

5
5,5
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ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

1. Понижаване
на
безработицата
и
повишаване на благосъстоянието на
местното население.
2. Обогатяване и развитие на културните
събития чрез възраждане на местни
форми на изкуство. Развитие на местно
производство на стоки и сувенири .
3. Устойчиво ползване
а природните
ресурси – гори, флора, фауна, природни
забележителност и защитени зони.
4. Организирано участие на земеделските
производители
в
национални
и
международни изложения. Създаване
утвърждаване на емблематичен местен
продукт, биологично земеделие.
5. Достъп до инвестиции в нови
технологии за развитие на модерно
селско стопанство, сертификация
на продукти.
6. Социално включване на уязвимите групи
на територията и развитие на социалните
услуги. Подобряване на материалната
база на здравеопазването.
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7. Създаване
на
връзка
между
образованието и нуждите на пазара на
труда на територията. Осъвременяване
на професионалното образование.
8. Изграждане
и
реконструкция
на
съществуваща
инфраструктура
Обновяване на сградния фонд и зелените
площи на населените места.

7

Липса на стратегически виждания за ролята
на образованието. Липса на експертен
капацитет.

2

8

Липса на инвестиции за подобряване на
инфраструктурата. Неефективност при
реализация на инфраструктурни проекти в
малките села с намаляващо население.

6

9. Привличане на външни инвестиции.

6

4

10. Насърчаване развитието на спорта.

7

Ниска предприемаческа култура, поради
недостатъчни умения и обща бизнес среда
на територията Липса на инвестиции.
Недостиг на възможности за свободното
време – спорт, отдих, занимания.
48/10=

80/10=

6

10

8

10

9

8

Недобра образователна структура на
населението.Увеличаване зависимите от
помощи.
Загуба на културна идентичност, вреди
върху начина на живот, културната и
ценностната система на
местното
население.
Нарушаване
на
биоразнообразието.
Влошаващи се качества на околната среда и
на естествения ландшафт.
Недостатъчно приложение на стандарти за
качество и слаба рекламна дейност.

7

3

4

7

Непознаване
или
неприемане
на
конкурентните предимства на организации
от земеделски производители. Недостиг на
инвестиции в технологично оборудване.
Живот в изолирани общности, трайна липса
на доходи. Ниско качество и дисбаланс на
здравните услуги, водещо до понижаване
здравния статус на населението.

7

3
4,8

Резултатите от SWOT-анализа показват, че територията на СНЦ „МИГ „ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа” се позиционира преимуществено в квадрант I, което налага
приоритетно прилагане на агресивна стратегия, която може да е в посока към:
- Създаване на „банка местни стратегически проекти” за финансиране чрез СВОМР;
- Излизане на нови за територията пазари, маркетингова реклама, въвеждане на
стандарти и технологии, вкл. при човешките ресурси, предполагащи конкурентоспособност;
- Формиране на капацитет на МИГ за въздействие върху цялостното развитие.
Налага се мнението, че са необходими действия по използване на възможностите и
елиминиране на заплахите за бъдещи периоди, което се явява и като приоритет за МИГ.
Могат да се изведат два основни подхода, с преобладаващ акцент върху първия:
- Инвестиционен подход, при който заинтересованите страни играят съществена роля в
осъществяване на стратегически важни местни инвестиционни проекти за територията.
- Ресурсен подход, изграден основно върху използване на съществуващите природни
ресурси, както и развитие на производства с по-висока принадена стойност.
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Инвестиционният подход налага необходимостта от осигуряване на външно
финансиране.
SWOT-анализът позволява да се обобщи, че територията на СНЦ „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”, има значителен потенциал за преодоляване на
изостаналостта и постигане на устойчиво нарастващи условия за живот, стопанска
дейност, социална, образователна и трудова реализация чрез инвестиционна подкрепа за
обществени и бизнес значими проекти на основата на местните ресурси.
Квантифициран SWOT анализ (графика)и насоки за стратегия:

Резултатът от анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT)
на МИГ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се характеризира със следните
оценки: силни страни (7.5), слаби страни (5.5), възможности (8.0), а величината на
заплахите е (4.8). Както се вижда от резултатите от квантифицирания SWOT стойностите на
факторите на анализа позиционират фигура, с по-високи стойности на възможностите и
силните страни. Попадането в първи квадрант определя възможната стратегия като агресивна,
т.е. политиката за развитие е основана на засилване на силните страни и използване на
възможностите. Изразената количествена доминация на едни фактори над други е убедително
аргументиране на предимствата на агресивна стратегия за развитие.
Основните насоки за на стратегия на МИГ, произтичащи от SWOT-анализа:
 Стратегията следва да се фокусира върху използването на силните страни;
 Възможностите за развитие създават условия за значителни положителни промени;
 Да се засилят силните страни, да се използват възможностите и да се ограничат
заплахите. /Приложения: Проучвания и анализи - Проучване 1 и Проучване 2/
3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
При анализа на социо-демографската и икономическа картина на територията се очертават
следните най-уязвими групи на територията: деца в риск, хора с увреждания, вкл. деца,
възрастни и самотни хора. Голяма част от тях са от малцинствена група роми, което обаче е
въпрос на самоопределяне, за да не бъде нарушен принципът на недискриминация.
Таблица „Уязвими групи на територията на община Главиница и община Ситово“ към 31.12.2016 г.,
източник на информацията:ОбА- Главиница, ОбА -Ситово.
Уязвими групи на територията

Община Главиница

Община Ситово

95

17

112

1393

694

2087

от тях деца с увреждания

25

7

32

Деца в риск

39

25

64

1552

743

2295

Възрастни и самотни хора
Хора с увреждания, вкл. деца

Общо

Общо
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Сред типичните рискове за тези групи са живот в изолирани общности;
противообществени прояви; многодетство; неравностойна позиция на пазара на труда; трайна
липса на собственост и доходи. Потребности: На основата на тези характеристики, повечето
от които имат социално-икономически корени,се обособяват уязвимите рискови групи и
техните потребности. Идентифицирани са приоритетните потребности от социална защита,
както и необходимостта от развитието на конкретни социални, здравни и образователни
услуги в рамките на СВОМР, при отчитане на действащите планове и програми на общинско
или надобщинско ниво. Уязвимите, маргинализирани и малцинствени групи са анализирани в
контекста на нуждите им от социални услуги:
Деца в риск
- Предлаганите алтернативни социални услуги на територията не покриват реалните
потребности и не обхващат всички рискови групи. Необходими са адекватни социални услуги
за маргинализираните рискови групи, разработени в съответствие с потребностите.
- Възлагането на социални услуги все още е предизвикателство за територията. Независимо
от възможностите в нормативната уредба, няма предоставяне на социални услуги в
партньорство с НПО, които осъществяват дейността си на територията.
- Липсват осигурени услуги по превенция, които да оказват подкрепа на родители и деца,
за отглеждането и възпитанието, като училище за родители, училищна подкрепа,
информиране за техните права и отговорности, услуги за свободното време на деца.
- Липсват услуги за деца и младежи с психични проблеми и жертви на насилие и трафик.
- Няма услуги за деца с отклоняващо се поведение или в риск за отпадане от училище.
- Липсват услуги, които да предотвратяват ранното настаняване на деца в институция.
Хора с увреждания
- Преобладават институционализираните услуги. В СВОМР да се включат нови видове.
Възрастни и самотни хора
- Услугите могат да бъдат подобрени чрез разширяване на персонала и дейностите.
Маргинализирани и малцинствени групи
На територията на двете общини има обособени гета от роми, които са безработни, без
образование и техните деца не посещават детска градина и училище, или са отпаднали поради
липса на финансови средства за учебни пособия и дрехи. Част от жилищата, обитавани от
ромски семейства са в лоши хигиенно-битови условия, което възпрепятства повишаването на
социално-икономическия им и здравен статус и е една от сериозните пречки пред цялостната
интеграция на ромската общност. Безработицата засяга в различна степен лицата от тази група
и зависи от образование им. Голям е броят на безработните роми, които не са регистрирани в
БТ и не търсят работа. Основно разчитат на социални помощи, което води до социална
изолация. Здравната култура е ниска, наблюдава се ръст в инфекциозните заболявания.
Отчитайки различните фактори – външни и вътрешни, които влияят на социалните и
демографските процеси, може да се очертаят негативните тенденции в социалноикономическото развитие на територията, които рефлектират с най-голяма сила върху
уязвимите и малцинствени групи: Безработни без специалност и с ниско образование; Ранна
раждаемост; Увеличаване на децата от проблемни семейства, които се оказват в условия на
потенциален риск още при раждането си; Ниска здравна и хигиенна култура.
За решаване на проблемите и удовлетворяването на идентифицираните потребности
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на уязвимите, маргинализирани и малцинствени групи е необходимо:
- Да се развият услуги, които да интегрират в образователен процес деца и младежи от
маргинализирани и малцинствени групи, за да се намали делът на ранно отпадналите от
училищно образование и да се повиши образователният статус като устойчива тенденция;
- Да се развиват услуги за превенция и за подкрепа на хора и семейства в риск, за да се
намали рискът от изоставяне на деца поради бедност, безработица, лоши битови условия.
- Да се изгражда партньорство между институциите и НПО за използване на техните
ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.
- Да се идентифицират децата, жертви на домашно насилие, и семействата с агресивно
поведение на родителите чрез детските градини, училищата и НПО.
- Да се използват за превенция на агресивното поведение и ранното напускане на училище
ресурсите на образователната система и развитието на подходящи извънкласни дейности.
- Да се подпомогнат с допълнителна квалификация,самите училища, особено в малките
населени места, за извънкласни занимания, насочени към превенция на агресията.
- Да се подпомогне развитието на капацитета на НПО за участие в разработването и
прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство с местните власти.
- Да се разнообрази предоставянето на социални услуги, съответстващи на общата
специфика, но и на индивидуалните потребностите на уязвимите и малцинствени групи.
Съществена е потребността от предоставяне на услуги за образователна и социална
интеграция, като изпълнението на такъв вид дейности и активната работа с децата от
маргинализирани и малцинствени групи, и с техните семейства, би имало съществен принос за
решаване на проучените проблемите и идентифицираните нужди. При предоставяне на
услугите е необходимо да се включат и учители, съученици, да се насърчи общността за
толерантност и промяна на негативните стереотипи.
Друга приоритетна необходимост за територията е социалната и трудова интеграция на
хората от малцинствените групи в активна възраст чрез повишаване на здравната и
хигиенна култура, мотивация и трудови навици, достъп до здравни и социални услуги.
4. Цели на стратегията:
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
Мисия на СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“: „Приобщаване на местната общност на територията на общините Главиница и
Ситово към подхода ЛИДЕР и ВОМР, и активизирането й като основен двигател за постигане
на възходящо, балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на основата на
местния потенциал и на потребностите, които се познават най-добре от местните хора.“.
Визия на местната общност: „Територия, обединяваща две съседни общини, преодоляла
изостаналостта чрез рентабилно и модерно земеделие, оползотворени в първична преработка
местни селскостопански продукти, разнообразни и конкурентоспособни икономически
дейности, с благоприятна среда за бизнес, заетост и доходи, с добро качество на живот и
достъп до основни обществени услуги, отговарящи на съвременните потребности на местните
хора от всички възрастови, етнически и социални групи.“.
В стремежа си да изпълни своята мисия, МИГ е извършила дейности за първоначално
приобщаване на местните хора към философията и принципите на подхода, вкл. чрез самото
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създаване и развитие на публично-частното партньорство и обединяването на двете съседни
общини със сходни характеристики в една хомогенна територия, която те ЗАЕДНО искат да
превърнат в ЕДНА ДОБРУВАЩА КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА. За подготовката на
приложима и добре обоснована стратегия, която да отговаря на действителните потребности и
на потенциала, общността е активизирана в дейности, чрез които участниците се мотивират, че
именно местните хора, могат и трябва да бъдат двигател на развитието, че положителните
промени са възможни, ако се изпълняват целенасочени и решителни действия в определената
и желана от всички посока. Участниците от територията са обединени от визията и разбират,
че за постигането й, трябва да се изпълни:
Стратегическа цел: Преодоляване на дългосрочната изостаналост и постигане на
устойчиво подобряващи се условия за живот,
стопанска дейност, социална,
образователна и трудова реализация чрез интегрирана подкрепа за обществено значими
и бизнес проекти на територията за действие на Местна инициативна група
„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.
Стратегията за ВОМР на МИГ включва два фонда - ЕЗФРСР И ЕСФ, разработена е на
основата на три програми и три приоритета за развитие, определени от местната общност:
Приоритет 1: Стимулиране на предприемачеството и иновациите, повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика като генератор на заетост и доходи;
Приоритет 2: Развитие на обществената инфраструктура и ефективно
оползотворяване на природните и културно-исторически ресурси;
Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието,
квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност за по-добро
качество на живот.
Приоритетите на стратегията за развитие на територията могат да се обобщят като три
основни „стълба“ на местното развитие по следния по-кратък начин:
1. Местната икономика – генератор на продукти, услуги, доходи и заетост.
2. Местната инфраструктура, природа и култура – среда за живот на хората от всички
социални и възрастови групи, средата за предприемачество и труд.
3. Местните хора – двигател и ползвател на създаденото, развиващи се като отделни
личности, но и като общност, в която уязвимите групи да бъдат подкрепяни.
Чрез Стратегията за ВОМР не могат да бъдат решени всички проблеми на територията,
затова тя е фокусирана върху трите основни приоритета, които съответстват на проучените
потребности и потенциал. Постигането на специфичните цели по приоритетите, ще се
интегрира с политиките и плановете на местно, областно и национално ниво. Прилагането на
многосекторен подход в координираност, предоставя шанс за постигане на синергичен ефект
и устойчиви резултати при най-ефективно използване на ресурси.
4.2. Специфични цели:
Специфичните цели на Стратегията са подчинени на приоритетите, определени от
местните участници и заинтересовани страни. За постигането на тези цели са планирани
отделни мерки за финансиране на проектни предложения, чиято реализация ще има принос
към тях, а чрез изпълнението на специфичните цели в тяхната свързаност, се постига
стратегическата цел. В приоритетна област „МЕСТНА ИКОНОМИКА“, формулирана като
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Приоритет 1: Стимулиране на предприемачеството и иновациите, повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика като генератор на заетост и доходи, са
изведени две специфични цели, отговарящи на характеристиките и потенциала на територията
и заявените от участниците и заинтересованите страни потребности и нагласи: Специфична
цел 1: Насърчаване на производството
и преработката на качествени местни
селскостопански продукти; Специфична цел 2: Развитие, технологично модернизиране и
диверсификация на неземеделските дейности; подобряване на средата за труд.
Двете специфични цели кореспондират със структурата на местната икономика –
земеделски и неземеделски дейности. В сферата на земеделските дейности, които са
традиционни за развитието на района, целта е свързана с установената потребност от
инвестиции, насочени към осъвременяване на земеделската техника и на технологиите,
въвеждане на екологосъобразни и биологични производства, добавяне на пазарна стойност
чрез преработка на добиваните селскостопански суровини в качествени местни продукти.
За постигането на специфична цел 1 са планирани следните мерки: Мярка 4.1.
Инвестиции в земеделски стопанства. и Подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски
стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства. /от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014 – 2020г./, както и Мярка 4.2.
Инвестиции
в
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти.
/от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014 – 2020г./.Изборът
на мярка 4.1. и подмярка 4.1.2. в СВОМР се обуславят от наличието на различни по мащаб и
стопански обем земеделски стопанства на територията, част от които са малки стопанства на
предимно физически лица, регистрирани като земеделски производители, а друга част –
кооперации и земеделски производители, регистрирани по ТЗ, които развиват земеделски
дейности в по-големи мащаби и стопански обеми на продукцията. Извън земеделието, от
страна на местните участници е заявен интерес и се планират инвестиции в неземеделски
дейности – производства и услуги, които да се модернизират технологично, да се разширят и
разнообразят, както и иновативни бизнес проекти.
За постигане на специфична цел 2 Развитие, технологично модернизиране и
диверсификация на неземеделските дейности; подобряване на средата за труд,към
Приоритет 1 са избрани следните мерки: Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности /от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР за
периода 2014 – 2020 г./Мярка 1.7. Приспособяване на работниците и предприемачите към
промените,въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията. /Мярка
от ОП РЧР, Приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 7./ Мярката е насочена към
постигане на Специфична цел 2 на Приоритет 1, но допринася и към Специфична цел 1 на
Приоритет 1, както и към постигането на Специфична цел 1 на Приоритет 3 от Стратегията за
ВОМР.Мярка 1.7. е планирана като хоризонтална мярка, която се интегрира в постигането на
двете специфични цели по Приоритет 1, но и целите по Приоритет 3, фокусиран върху
човешките ресурси в лицето на местните хора, които живеят и се трудят на територията.
Планираният финансов ресурс за постигане на специфичните цели по приоритет 1 е
разпределен за три мерки от ПРСР /4.1., 4.1.2., 4.2./ и една мярка от ОПРЧР /1.7./.
По Приоритет 2. Развитие на обществената инфраструктура и ефективно
оползотворяване на природните и културно-исторически ресурси, който е изведен от
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втория тематичен „стълб“ на стратегията – „МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИРОДА
И КУЛТУРА“, са формулирани три специфични цели, които ще бъдат постигнати чрез
реализация на проекти по съответните мерки към тях: Специфична цел 1: Създаване,
разширяване и подобряване на малка по мащаби публична инфраструктура. Целта ще
бъде постигната чрез прилагането на Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. /от мярка
7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от ПРСР за периода 2014 – 2020
г./. В тази тематична област е и Специфична цел 2: Изграждане и създаване на условия за
публично ползване на инфраструктура за отдих и туризъм, за чието постигане ще бъдат
изпълнени проекти по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура /от
мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от ПРСР за периода 2014
– 2020 г./Специфична цел 3: Ефективно оползотворяване на природните ресурси,
материалното и нематериално културно-историческо и селско наследство допълва
другите две цели като включва нереализирания потенциал на селското наследство и природата
в иновативната Мярка 19.05.: Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните
ресурси и
културното наследство на територията на общините Главиница и
Ситово./мярка, извън ПРСР 2014-2020 и Регламент 1305, но отговаряща на целите на ПРСР
и Регламента/ Мярка 19.05. от Стратегията се интегрира и допринася за постигането и на СЦ
2 по Приоритет 2, както и за постигането на СЦ 1 по Приоритет 3, тъй като едновременно
ще изпълни със съдържание инфраструктурата за отдих и местен туризъм и ще допринесе за
оживление, по-добро качество на живот и нов тип социални взаимодействия на територията.
Йерархичните връзки и интегритет между приоритети, цели и мерки са представени в т.4.5.
Приоритет 3 се отнася до тематичния „стълб“, наречен кратко „МЕСТНИТЕ ХОРА“ и се
фокусира върху човешките ресурси на територията, като по трите му специфични цели са
планирани мерки от оперативни програми, финансирани чрез Европейския социален фонд –
ОПРЧР и ОПНОИР. Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и подобряване на
образованието, квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната
общност за по-добро качество на живот. Към този приоритет са определени 3 специфични
цели, за постигането на които е планирана по една мярка, а като съпътстваща се разглежда и
подмярка 19.4., заради възможностите, които тя предоставя на МИГ за активна работа с
общността, повишаване на местния капацитет и партньорства с институциите, организациите
и фирмите. Специфична цел 1: Образователна и социална интеграция на деца и младежи
от маргинализирани групи. Планирана е една мярка за постигането на СЦ 1:Мярка 3.9.
„Уча се, за да сполуча“. /Мярката е избрана от ОПНОИР, приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет
9.ii„Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като напр.
ромите”. За постигане на синергичен ефект паралелно с мярка 3.9. по СЦ 1, е формулирана и
Специфична цел 2: Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и подобро качество на живот на уязвимите и малцинствени групи. За реализиране на СЦ 2,
при спазване на демаркацията между ОП, ще бъде приложена: Мярка 2.1. Социално-трудова
и здравна интеграция. /По ОПРЧР, Приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 1, със
специфична цел на ИП1: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности,
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включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите,
мигранти, участници с произход от други държави.“/Насочеността на мярка 2.1.е към целеви
групи, които имат връзка с целевата група деца и младежи от маргинализирани /малцинствени/
групи на територията, включени в мярка 3.9., но потенциалните ползватели са различни по
отношение на възраст - пълнолетни лица, представители на уязвими и малцинствени групи, в
активна и/или трудоспособна възраст. Услугите за целевите групи по мярка 2.1. се различават
и като тип и като местоположение: ще се предоставят извън средата на образователни
институции – училища и детски градини. Демаркацията между двете програми ОПНОИР и
ОПРЧР и мерките 3.9. и 2.1. е по линия на състава на целевите групи, дейностите и
местоположението за осъществяването им. Допълнителна, но не маловажна цел на
Приоритет 3, която трябва да постигне обединяване на усилията на местните участници в
социално-икономическия живот в непрестанен процес на надграждане на капацитета чрез нови
знания,умения и партньорски взаимодействия, е: Специфична цел 3: Активизиране на
местната общност и повишаване на капацитета за изпълнение на проекти и политики в
партньорство. Към тази цел основен принос имат мярка 3.9. от ОП НОИР и мярка 2.1. от
ОПРЧР, които са директно насочени към постигане на СЦ 1 и СЦ 2 на Приоритет 3. За тази
цел ще има принос и Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19. ВОМР на ПРСР 2014-2020 г., чрез
свързаността си с подмярка 19.2. По отношение на стратегията, мярката е допълваща. МИГ я
изпълнява единствено при условия на одобрена за прилагане стратегия и сключено
Споразумение с УО на програмите, от които са избрани мерки за бенефициенти по СВОМР.
Дейностите от подмярка 19.4. предоставят на МИГ възможност, но и задължение да работи за
популяризиране на стратегията и за повишаване на капацитета на местната общност. Точно в
този контекст мярката се има предвид при изготвянето на стратегия, въпреки, че не е същинска
част от нея. Водеща роля за постигане на СЦ 3 от Приоритет 3, ще има МИГ. Тази цел е и във
връзка с необходимостта от прилагане на агресивна стратегия, водеща към преодоляване на
негативните стереотипи и до постигане на целите.
4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия,
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките
на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и
деинституционализация:
Разработването на Стратегията за ВОМР придава ново значение на възможностите за
преодоляване на вътрешни и междуобщински различия чрез подобряване на територията,
осигуряването на достъп до инфраструктура, заетост и услуги, както и за положително
въздействие върху целевите групи. Информираността, разясненията и обученията за подхода
като важен инструмент за местно развитие, водено от самата общност, обуславят и
съответствието на планираните в СВОМР цели и мерки с характеристиките на територията на
МИГ, установения потенциал и проучените потребности. С участието на заинтересованите
страни и представители на общността, е изведена приоритетната необходимост от
преодоляване на изостаналостта и негативните тенденции чрез инвестиционна подкрепа за
стопанския сектор, подобряване на средата за живот и трудова дейност, обновяване и развитие
на инфраструктурата, повишаване на достъпа до заетост и услуги, подкрепа за различните
целеви групи според специфичните им нужди, постигане на активност и координираност за
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местни инициативи. Набраните и синтезирани данни от проучването сред местното население
относно включването, нагласите и готовността на заинтересованите страни в бъдещото
прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ, показват ПОТРЕБНОСТИ ОТ
ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЙНОСТИ, свързани с:
- развитие на неземеделски дейности, вкл. нови продукти и услуги;
- развитие и модернизиране на земеделските стопанства;
- създаване, подобряване или разширяване на малка по мащаби инфраструктура;
- преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти;
- създаване на туристическа инфраструктура за отдих и публично ползване;
- подобряване качеството на работните места и условията за труд;
- повишаване на предприемаческата култура за организация на труда, процесите,
управлението на човешките ресурси, вкл. чрез нетехнологични иновации;
- социална интеграция на хора, деца и семейства в риск от бедност и социално изключване,
най-вече представители на маргинализирани ромски общности и др. уязвими групи.
ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ, който се изразява в традиционното
земеделие, екологичните характеристики и зоните с висока природна стойност, непълно
оползотвореното селско наследство, високата мотивация на човешките ресурси за нови
икономически и социални дейности, които да доведат до по-добро качество на живот, сравнен
със ЗАЯВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ СТРАНА НА МЕСТНИТЕ УЧАСТНИЦИ, и
съчетан с установените НАГЛАСИ И ПРОЕКТНИ
НАМЕРЕНИЯ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, води до извода, че:
- На територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” трябва да се
насърчават разнообразни местни земеделски икономически дейности и преработката на
селскостопански продукти, развитие на производства в земеделските стопанства по
традиционна или екологична технология; разширяване и диверсификация на неземеделските
дейности, подобряване на условията за трудова заетост и социална интеграция на човешките
ресурси, с акцент върху уязвимите и малцинствени групи. Получените в проучванията и
анализите данни, разкриват и необходимостта от развитие, подобряване или разширяване на
общинската инфраструктура, което да доведе до социално приобщаване, подобряване на
жизнената среда, повече възможности за публично и екологосъобразно ползване на
туристическа инфраструктура и инфраструктура за отдих сред природата, както и реализиране
на разнообразни дейности по интереси, свързани със свободното време.
- По отношение на уязвимите и малцинствени групи на територията, като най-съществена в
проучванията се изявява потребността от предоставяне на услуги за превенция срещу ранното
отпадане от училищно образование, като изпълнението на такъв вид дейности и активната
работа с децата от маргинализирани и малцинствени групи, и със техните семейства, би имало
съществен принос за решаване и на проблемите и нуждите в другите сфери на местния живот.
Друга приоритетна необходимост е социалната интеграция на хората от малцинствените
групи, които са в активна възраст, вкл. чрез повишаване на здравната им и хигиенна култура,
мотивация и трудови навици, здравни и социални услуги.
В съответствие с тези потребности, при разработване на СВОМР на МИГ, социалното
приобщаване се въвежда като хоризонтален подход, който едновременно с положителното
въздействие в социални сфери, идентифицирани като най-приоритетни за решаване, да
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осигури баланс в развитието, както и интегритет между приоритетите на СВОМР, за да бъде
постигната стратегическата й цел. Включените в стратегията „социални мерки“ от ОПРЧР и
ОПНОИР, са подбрани така, че да разнообразят дейностите на местно ниво като допълват
проектите по приоритетни оси и операции на ОПРЧР на национално ниво, за които общините
и др. допустими бенефициенти от територията кандидатстват или изпълняват проекти, като
отговарят едновременно на потребностите и на целевите групи, съобразно заявения интерес.
Мерки 3.9. от ОПНОИР и 2.1.от ОПРЧР са съобразени и с политиките на десегрегация и
деинституционализация на национално ниво, като Рамкова програма за интегриране на ромите
в българското общество (2010-2020 г.); Национална стратегия за намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване 2020г.; Стратегия за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система (2013-2020). Те са в съответствие
освен с целите на съответните оперативни програми, които ще ги финансират, също така и с
общинските планове и стратегии на Главиница и Ситово: Общински планове за действие за
изпълнение на интеграционните политики 2014-2020, както и стратегиите на двете общини за
развитие на социалните дейности 2014-2020. Избраният подход, който отговаря на
конкретните потребности на територията и на допустимостите от проучените нормативни
документи, е подготовка на многофондова стратегия с финансиране от два европейски
фонда - ЕЗФРСР, който финансира ПРСР 2014-2020 и ЕСФ, подкрепящ в периода 2014-2020
г. ОПНОИР и ОПРЧР. Прилагането на мерките ще доведе да нарастване на удовлетвореността
на местната общност, чрез предоставяне на качествени и широкоспектърни услуги,
отговарящи на нуждите.
Съответствие на Стратегията за ВОМР с други стратегии, планове и програми:
Целите и приоритетите на стратегията, както и включените в нея мерки ще имат принос за
постигане на целите на планове и програми на национално, областно и общинско ниво, в които
са имплементирани европейските цели и ценности за периода 201-2020 г., като „Националната
програма за развитие „България 2020“ насочена към осигуряването на балансирано социалноикономическо развитие в България при ускоряване на икономическия растеж и повишаване на
жизнения стандарт в дългосрочен аспект. Други програми, с които СВОМР е в синхрон по
отношение на целите и приоритетите са: Национална програма за реформи в изпълнение на
стратегията „Европа 2020“; Национална стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 г.; План за действие „Предприемачество 2020 - България”; Национална
програма за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването“; Концепция за подобро здравеопазване; Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на
населението (2012-2030 г.); План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
2020; Актуализираната стратегия по заетостта 2013-2020 г. Стратегията е в съответствие и в
тематична обвързаност с местни планове и програми за същия период, разработени за
територията на област Силистра, като и конкретните планове за територията на МИГ:
Общински план за развитие на община Главиница за периода 2014-2020 г., Общински план за
развитие на община Ситово за периода 2014-2020 г. С една или повече от целите на тези
програмни и планови документи, Стратегията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ постига при едновременно прилагане на хоризонталния принцип на ЕС за
устойчиво развитие, съответствие по линия на:
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Стратегическите посоки на развитие на територията на МИГ
МЕСТНА
МЕСТНА ИКОНОМИКА
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ИНФРАСТРУКТУРА
Конкурентни продукти и
услуги;
Нови пазари; Заетост и доходи

Добри условия за живот и бизнес;
Свързаност и достъпност

Знания и умения;
Здраве и пълноценен живот

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:
Самото прилагане на подхода ВОМР и планирането на многофондова стратегия е ново за
територията като предлага методи за интегрирано решаване на местни проблеми на
общността, обединена от партньорството МИГ, и включващо представители на публичния,
частния и гражданския сектор. Иновационният процес като форма на управление предполага
наличието на иновационна стратегия, съобразена с глобализацията и съвременните модели за
трансфер на технологии и разпространение на знания. СВОМР се прилага на местно ниво и е
подходящ инструмент за възприемането на ценността на обучението и опита, сравнението с
„най-добрите практики“ и предприемане на действия за усъвършенстване, които да създадат
„знание за иновациите“ и „иновационна активност“. В съзвучие с връзката „технологиизнания“, стратегията комбинира инвестиции в материални активи с развитие на човешките
ресурси на територията.
Изборът на „ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОДХОД“ дава нова посока на развитие на
територията. При проучването на нагласите на заинтересованите страни е установен висок
относителен дял (34%) на заявени потребности от стопанския сектори (65%) от
нестопанския сектор от самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, вкл. иновативни, както и готовност на част от анкетираните да създават и
развиват собствена иновационна култура, като получават знания за това и „внасят“ външен
иновационен опит.
Стратегията за ВОМР се явява ИНОВАТИВЕН ЦЕЛЕВИ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕШАВАНЕ
НА МЕСТНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА. Включването в стратегията на цели и мерки за оползотворяване на
неизползван или частично използван досега потенциал на територията от местни ресурси –
земеделска продукция, природни ресурси и благоприятни климатични и екологични условия,
културно и селско наследство, човешки потенциал, обогатен с нови знания и умения,
предоставя възможности за нови форми на използването им, както и за създаване на нови
услуги и продукти. На ниво проект, в стратегията са заложени предпоставки за въвеждане на
основни видове иновации: продуктова, на процес, маркетингова, организационна. При
подготовка на стратегията са приложени двата подхода на иновация „отгоре-надолу“ – в
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процеса на информиране и предоставяне на експертна помощ, и „отдолу-нагоре“ при
консултиране с общността. Чрез подкрепата за проекти по мерките, включени в СВОМР се
насърчават
ТЕХНОЛОГИЧНИ И НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ. Първите са
предмет на инвестиционните мерки от ПРСР, насочени към земеделски дейности, преработка
на селскостопански продукти и икономически дейности извън земеделието и преработката на
продукцията от него – мерки 4.1, 4.1.,2, 4.2, 6.4. Материален израз на технологичните
иновации ще бъдат придобитите материални активи – машини, техника и оборудване в
земеделските стопанства, предприятията и фирмите, които са с по-добри енергийни и
екологични показатели при едновременен по-нисък разход на ресурси, вкл. времеви, човешки,
трудови, материални, финансови. Чрез СВОМР приоритетно ще се подпомага стопанския
сектор, който е носител на икономическото развитие, като чрез критериите за оценка се дава
предимство на проекти, включващи иновативни техника, технологии, процеси, продукти.
Иновации ще се въвеждат и при реализация на публични проекти. Заявеният стремеж на
общността е при разширяването и разнообразяването на инфраструктурата за обществено
ползване да бъдат прилагани опит и добри практики от други райони на страната и ЕС.
Нетехнологичните иновации в рамките на СВОМР се отнасят до нови знания, нов тип
организационни и социални подходи и дейности, които не са били прилагани на територията
при изпълнените предимно общински проекти с финансиране от ОПРЧР /за социални услуги/
и ПРСР /общинска инфраструктура/. Планираните мерки за дейности на територията на
образователните институции (3.9) и в общността ( 2.1), са от съвсем нов тип за територията и
целят освен прякото въздействие върху включените в проектни дейности целеви групи, да
постигнат правилни и устойчиви социални взаимодействия, както и сътрудничество между
представителите на различни социални, етнически, възрастови и др. групи в мултикултурната
среда на територията за повишаване на качеството на живот на основата на нови знания и
умения. Нетехнологични иновации ще се въведат и чрез новите начини, методи и форми за
изследване, съхраняване и промотиране на селското наследство в неговите материални и
нематериални форми, което предполага експертна помощ в съответната област /нови знания/.
Прилагането на СВОМР ще активизира нестопанския сектор като носител на нови идеи. Този
тип иновации в рамките на стратегията могат да се обобщят в тематична група СОЦИАЛНИ
ИНОВАЦИИ. Важна роля при прилагането на СВОМР ще имат нетехнологичните иновации
по отношение на местното предприемачество и бизнеса. Чрез проектите ще се въведат нови
управленски и организационни подходи, системи за подобряване на структурата и
организацията на труда, нови модели в производствените процеси, по-добри условия на труд
и качество на работните места. На предприемачите ще бъдат представяни успешни
маркетингови практики и иновативни подходи като „клъстърен подход“, „обединения на
производители“, „къси вериги на доставка на храни“. Иновативните проекти ще бъдат
наблюдавани и отчитани чрез индикаторите.
Иновативните характеристики на СВОМР са в съответствие с взаимно допълващите се
приоритети на Стратегия Европа 2020: „Интелигентен растеж, основан на знания и иновации;
Устойчив растеж, насърчаващ ресурсно-ефективна, зелена и конкурентоспособна икономика;
Приобщаващ растеж, насърчаващ икономика с висока степен на заетост, осигуряваща
икономическо, социално и териториално сближаване“.
4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите:
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5. Описание на мерките:
Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ МЕРКИ И ДЕМАРКАЦИЯ МЕЖДУ ПРОГРАМИТЕ
В съответствие с Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за
изпълнение на одобрените стратегии за водено от общностите местно развитие
ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА
МИГ:
(1)Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес - за физическите лица,
и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на
територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на
действие на МИГ. /в случая - цялата територия на общините Главиница и Ситово/
(2) Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на
едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не
отговаря на изискванията за седалище и изпълнение на дейностите на територията на МИГ.
(3) Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен
представител, който не отговаря на условията, определени във:
1. точки 1-18 от раздел „Допустими кандидати“ от настоящите насоки, с изкл. на т. 1 за
физически лица и общини (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР);
2. указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към
стратегиите, които ще се финансират по съответните програми по чл. 2, ал. 2, в т.ч.
специфичните цели на програмата, към които мерките ще допринасят, допустимите
бенефициенти и допустимите дейности, категориите допустими разходи.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими разходи за проекти към стратегиите за ВОМР са:
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) №
1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. определени в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на
национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189“.
4. определени като допустими разходи в указанията за общите изисквания към стратегиите,
които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на
Постановление № 161.
За да отговарят на условията за помощ от ЕЗФРСР инвестиционните операции се предхождат
от преценка относно необходимостта от оценка на очакваното въздействие върху околната
среда и когато е необходимо от оценка на очакваното въздействие върху околната среда.
Опростени разходи може да се прилагат, когато са предвидени за използване от съответните
мерки по програмите, включени в подхода ВОМР или в указанията за подбор на проекти на
съответните програми.
Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР,
финансиран от ЕЗФРСР е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро.
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Максималният размер на финансовата помощ и интензитетът на подпомагане в
процент, са съгласно финансовите параметри и условия по всяка конкретната мярка.
Левовата равностойност за проекти по ПРСР/ЕЗФРСР се изчислява -1,9558 лева за 1 евро.
НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
(1) Не е допустимо финансиране на разходи:
1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.;
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ;
3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3,
както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от
18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L352/1 от 24.12.2013 г.);
4. определени като недопустими в указанията по § 3 от ЗР на ПМС № 161 за общите
изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.
(2) От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от
общите допустими разходи за съответната операция;
3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.);
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на
съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно
плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане,
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
14. извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички
свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания,
такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 01
януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди
посещение на място от МИГ;
16. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
(3) Не се предоставя финансова помощ по финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР
проект за закупуване на транспортни, включително превозни средства, освен когато са
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допустими за финансиране съгласно наредбите по прилагане на съответните мерки/подмерки
на ПРСР 2014 - 2020 г. и са оборудвани за целите на инвестицията.
(4) Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с
повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лв. с
включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, или ако не са спазени
изискванията на чл. 79, ал. 2.
Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите по проекта.
Финансова помощ не се изплаща за разходи за изграждане и обновяване на места за
настаняване, когато в резултат от дейностите по проекта:
1. за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя
възможност за онлайн резервации;
2. интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях,
включително снимков материал;
3. не е посочена цена за настаняване за съответен период;
4. не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет страницата на МИГ и на
специализиран туристически сайт.
ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА МЯРКА, ФИНАНСИРАНА
ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ЕЗФРСР:
1. която е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. или е част от Регламент (EC) № 1305/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347/487 от
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1305/2013“, не може да надвишава
определения интензитет за съответната мярка в регламента;
2. която не е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. и не е част от Регламент (EC) № 1305/2013, е в
размер на:
а) до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов
анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) №
480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на Европейската комисия от декември
2014 г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
б) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно
представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с
правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г.,
и насоките на Европейската комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ разходиползи на инвестиционни проекти;
в) до 60 на сто - когато получател е частно лице;
г) до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
ИНТЕНЗИТЕТЪТ НА ПОМОЩТА ЗА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД, РАЗЛИЧЕН ОТ
ЕЗФРСР, СЕ ОПРЕДЕЛЯ В УКАЗАНИЯТА ПО § 3 ОТ ЗР НА ПМС № 161 ЗА ОБЩИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР НА СЪОТВЕТНАТА ПРОГРАМА.
ДЕМАРКАЦИЯ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ МЕРКИ ОТ СВОМР
Демаркация и допълняемост между ОПРЧР и ОПНОИР:
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По ОПРЧР ще бъдат подкрепяни само обучения за икономически неактивни, безработни и
заети лица, осъществявани извън системата на формалното образование, докато по ОПНОИР
- в рамките на формалното образование. Ограмотяването на възрастни, като част от
формалното образование, е в обхвата на ОПНОИР, но не е включено в подхода ВОМР.
Предоставянето на услуги за по-лесен преход от образование към заетост на младите хора,
когато същите се предоставят от организации извън системата на средното и висшето
образование, ще бъде подкрепяно от ОП РЧР.
ОПНОИР ще подкрепя дейности по проекти на допустими кандидати, осъществявани в
рамките на самия образователен процес и съпътстващите допълнителни дейности в
образователните институции. ОП РЧР подкрепя дейности, предоставящи „социален пакет“
за маргинализираните целеви групи и извън тях, които са извън обхвата на образователния
процес и неотменно съпътстващите го допълнителни дейности в образователната система.
Демаркацията по дейностите е необходима за всеки бенефициент и всеки проект съгласно
изискванията на двете програми.
В стратегията, по ОПРЧР чрез мярка 2.1. „Социално-здравна и трудова интеграция“ ще
бъдат подкрепяни дейности в три направления „Подобряване на достъпа до заетост“,
„Достъп до социални и здравни услуги“ и „Развитие на местните общности и преодоляване
на негативните стереотипи“, без направление „Подобряване на достъпа до образование“.
Демаркация и допълняемост между ПРСР и ОП РЧР: По мярка 7.2. от ПРСР са
допустими инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване на социална
общинска инфраструктура за услуги, извън процеса на деинституционализация на деца или
възрастни. Чрез ОПНОИР такива дейности не се финансират. По ОПРЧР може се финансира
предоставянето на услуги в обновената социална инфраструктура.
За мерките от ПРСР 4.1., 4.1.2, 4.2 и 6.4,които са включени в СВОМР и насочени към
стопанския сектор на територията, са допустими разходите за инвестиции в материални
активи в земеделски стопанства, преработвателни предприятия и микропредприятия в
сферата на неземеделските дейности – производства и услуги. Такива са разходите за сгради,
машини, оборудване, земеделска техника и прикачен инвентар. Мярка 1.7. от ОП РЧР също е
предвидена да се осъществява на територията на предприятия, но е насочена към
организацията, процесите и структурата на труда, към повишаване на предприемаческата
култура, подобряване на условията за труд на работниците и качеството на работните места,
адаптивността на човешките ресурси към промените. Мерките от ПРСР и ОП РЧР са с
различен обхват на дейностите и разходите, те не се припокриват, а се допълват и
интегрират, за да бъде постигнат по-цялостен резултат за местната икономика.
По ПРСР могат да се предоставят обучения само за лица, ангажирани в сектора на
селското стопанство и горското стопанство, но такава мярка не е включена в стратегията. По
ОП РЧР могат да бъдат финансирани: (1) професионални обучения в тези области за
безработни лица; (2) друг вид професионални обучения, както и обучения за придобиване на
ключови компетентности на лица, заети в посочените сектори.
Заетост и подкрепа за предприятията – по ОП РЧР са допустими за финансиране
подкрепящи мерки, в т.ч. субсидиране на работни заплати, свързани със стимулирането на
работодатели да наемат хора. Мерките от ПРСР не включват такива дейности.
Демаркация и допълняемост между ОП НОИР и ПРСР: По мярка 7.2. от ПРСР са
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допустими инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
Услуги, които са част от образователния процес в детските градини и училищата, в т.ч.
превенция на отпадането от училище и др., ще бъдат подкрепяни по линия на ОП НОИР, чрез
мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“. Демаркацията между двете програми ОП НОИР и ОП РЧР,
които финансират мерките 3.9. и 2.1., е по линия на състава на целевите групи, вида на
дейностите и местоположението за осъществяването им. С прилагането на двете мерки на
територията се постига синергичен ефект на въздействие чрез допълняемост.
В стратегията мерките са представени с целите и обхвата им, допустимите
получатели на финансова помощ; допустимите кандидати, дейности и разходи;
минималният и максимален размер на проектите като стойност; интензитетът на
безвъзмездната финансовата помощ в проценти; критериите за оценка и подбор на
проектни предложения.
Поради динамиката на изменение и допълнение на посочените нормативни документи,
при подготовка на проектно предложение, кандидатите се съобразяват изцяло с Насоките
за кандидатстването съответната мярка и приложенията, които МИГ подготвя в ИСУН
за конкретната процедура за прием на проектни предложения по Стратегията за ВОМР.
Предвиденият краен срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия
за ВОМР е до 30 юни 2023 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“/ ПРСР (ЕЗФРСР)
Код на мярката:4.1
Име на мярката:„Инвестиции в земеделски стопанства“
Описание на целите и обхвата на мярката: Мярка 4.1.от СВОМР цели подпомагане на
местни проекти, които водят до: подобряване на цялостната дейност на земеделското
стопанство, повишаване конкурентоспособността на земеделието като традиционен отрасъл
на територията на МИГ; по-пълноценно оползотворяване на природо-географския потенциал
подобряване на ефективността и условията за селскостопанска дейност чрез:
- подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации;
- подкрепа на земеделските стопанства
в чувствителните сектори – „млечно
животновъдство“, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури”, и
осигуряващи заетост;
Мярката е разработена в съответствие с Наредба № 9/21.03.2015 г. за прилагане на под-мярка
4.1„Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4„Инвестиции в материални активи" от
ПРСР 2014-2020, наричана по нататък Наредба №9/
Допустими получатели на финансова помощ по мярката са:
1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или
няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на
собствени земеделски продукти*, както и подготовка на продукцията за продажба;2.
признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на
цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска
дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните
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членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
*Земеделските продукти могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1*, и
памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури. Финансова помощ се отпуска само в
случай, че продуктът е памук или продуктите по Приложение № 1* / чл. 5, ал. 2 от Наредба
№ 9 /са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на ЕС.
Допустими кандидати по мярката са:
1. земеделски стопани; 2. 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. За
подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и
юридически лица, регистрирани по ТЗ и/или Закона за кооперациите, които включват наймалко 6 лица, извън посочените в т.1., които отговарят на условията:
-Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица
на територията на община Главиница или община Ситово;
-Кандидатите следва да представят бизнес план /съгласно приложение № 5, към Наредба
№9/, доказващ подобряванена дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и
дейности. БП съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или
извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период/.
-Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и доказване на
доход от земеделска дейност за юридическите лица не се прилагат за кандидати с проекти в
селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в:
сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично –
маслени и медицински култури” и производство на технически култури.
-Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва
да отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане
на земеделските производители НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ;
2. минималният стандартен производствен обем /СПО/ 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.
Подпомагат се кандидати, които отговарят на условията на чл.10, Наредба №9.
Допустими дейности и разходи
Допустими са проекти с включени в тях дейности, 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; и/или
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски
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продукти; и/или
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните
емисии и отпадъци; и/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; и/или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
7. осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти
Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:
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,
вкл. 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/към
Наредба №9/, вкл. 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, вкл. чрез финансов лизинг; 6. разходи за
достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС- за млади земеделски стопани,
получаващи
финансова
помощ
по
подмярка
6.1
„Стартова
помощ
за
млади земеделски стопани; 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 съгл. Приложение № 4 /Наредба
№9/; 9. закупуване, вкл. 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 рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови
напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на
съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, вкл. кладенци и съоръжения
за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната
експлоатация, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за
дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и
др.; 11. 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; 12. закупуване на софтуер,
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вкл. чрез финансов лизинг; 13. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта; 14. 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 - 13, като допустимите разходи за
проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
Допълнителни условия:
- Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на
проекта и разходите за правни услуги, като част от разходите по ал. 1 не могат да
превишават: 1. едно на сто от допустимите разходи - за проекти с инвестиции само за
земеделска техника и/или разходи по ал. 1, т. 10 - 13; 2. пет на сто от допустимите разходи
по ал. 1, т. 1 - 13 - за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения
и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини; -Разходите за
закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост по ал. 1, т. 7 и 8, не могат да
надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 6 и т. 9 - 13. Разходите по т. 14 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 ал. 1, т. 14, са допустими, ако са извършени след
подаване на заявлението за подпомагане. -За кандидат, получаващ финансова помощ по подмярка 6.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и ако достигането на съответния стандарт е включено в
одобрения му бизнес план по тази мярка, срокът е до 24 месеца от датата на създаване на
стопанството му, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане
по мярка 4.1. -Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са
допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на
подаване на заявлението за подпомагане, а в случай че към датата на придобиването
данъчната оценка е с по-ниска стойност - до този размер. -Закупуването чрез финансов
лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят стане собственик на съответния
актив не по-късно от датата на заявката за междинно или окончателно плащане за същия
актив.
Финансова помощ не се предоставя: - за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят
на законодателството в сферата на околната среда; - ако за същите инвестиционни разходи
кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на
ЕС; - за дейности и разходи, попадащи в хипотезата на член 6 от Наредба №9.
Недопустими разходи: Описани са по-горе, в Общи условия за всички мерки.
Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи –
левовата равностойност на 5000 евро.Максимален размер на допустимите разходи –
левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ: От 50% до 70% от допустимите разходи в
зависимост от кандидата и проекта.
Размер на финансовата помощ: До левовата равностойност на 50 000 евро
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Критерии за избор на проектите и тяхната тежест
№ Критерии за избор
1

2
3
4

5
6
7

Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори
в
земеделието – млечно животновъдство, производство на плодове и
зеленчуци, етерично маслени и медицински растения
Проектът е за биологично земеделско производство
Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна заетост в
стопанствата
Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на
стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства)
през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал
подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и
4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство.
Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството
Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство
Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на
кооперирането между производителите, включително за дейности свързани
с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС.
Общо

Точки
25

20
10
10

5
15
15

100

ПОДМЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО
ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА”
ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
Код на подмярката 4.1.2.
Наименование на подмярката: „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства”
Описание на целите и обхвата на подмярката
Цели на подмярката:
Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на малките земеделски
стопанства на територията на МИГ, чрез:
 материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на
икономическата устойчивост и производителността на стопанствата;
 преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;
 въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите
активи в стопанствата;
 насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на
доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и предпазарната
подготовка.
Обхват на подмярката:
1. Географски обхват - цялата територия на МИГ, включваща всички населени места от
общините Главиница и Ситово и землищата им.
2. Обхват на инвестициите - материални активи и нематериални инвестиции, които:
а) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция;
б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство;
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в) Отговарят на обхвата на мярката по ПРСР и Тематичната подпрограма за развитие на
малки стопанства.
Допустими кандидати и получатели на финансова помощ:
Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на територията на
МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в
стандартен производствен обеми производството им е в един от секторите „плодове и
зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“./Уточнение: територията не
попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор
„животновъдство“/.
Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от
земеделски дейности. Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112
Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите
лица на територията на МИГ.
Кандидатите следва да представят бизнес план /БП// по образец към Насоките за
кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните
инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.
Допустими дейности:
По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и
нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата
устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:
 Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко
свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на
труда;
 Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за
напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на
съществуващи мрежи в стопанствата;
 Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване
качеството на продукцията;
 Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за
съхранение на оборска тор;
 Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на
продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради
за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и
охлаждане);
 Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя,
медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни
видове за производство на биоенергия;
 Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността,
приложими за съответните.
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Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:
 Плодове и зеленчуци;
 Биологично производство;
 Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации.
Допустими разходи за материални инвестиции:
1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез
лизинг;
2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен
софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на
преносими сушилни и др.;
Допустими нематериални разходи:
4. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и
икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите
инвестиции по проекта. /при спазване на съотношенията от Раздел 8.1. на Наредбата по
мярка 4.2.1./;
5. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
6. Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти.
Финансови параметри на проектите
Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 2 445 лева, или левовата
равностойност на 1250 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 48 895 лева, или левовата
равностойност на 25 000 евро.
Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи;
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано
подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:
• За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;;
• За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в
рамките на повече от една мярка – 10 %;
• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска
производителност – 10 %;
• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване
на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация
към климатичните промени– 10 %;.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
№ Критерии за избор
Точки
1
Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в
25
земеделието –плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински
растения
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2

Проектът е за биологично производство на земеделски продукти

20

3

Проектът осигурява допълваща заетост

15

4

Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското
стопанство
Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство
Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на
кооперирането между производителите, включително за дейности
свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на
ЕС.
ОБЩО

10

5
6

15
15

100

МЯРКА:
4.2.
„ИНВЕСТИЦИИ
В
ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ
НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)
Код на мярката: 4.2
Наименование на мярката:
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Описание на целите и обхвата на мярката
Цел: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени
местни храни и продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да
подобрят ефективността и конкурентоспособността си;Насърчаване на
пазарните
взаимодействия между земеделските производители и преработавтелите на земеделска
продукция на територията на МИГ;
Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и
земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производството на
качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. В
преработката на селскостопански продукти се създава добавена стойност към производството
на суровини от традиционно развитото селско стопанство на територията на МИГ.
Качествените храни са все по-търсени на пазара. Чрез прилагане на мярката ще се насърчават
предприемачеството, производството на качествени продукти. Инвестиционна подкрепа
насочена към преработка на селскостопанска продукция насърчава и предоставя
осигуряването на заетост в територията.
Мярката е разработена в съответствие с Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка
4. „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г., като отчита местните потребности, потенциала на територията и
спецификите на прилагане чрез СВОМР. /Наредба №20/
Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел
подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността
на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. По-ефективно използване на факторите за производство;
2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, вкл. къси вериги на доставка;
3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
37

5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда,
както и ориентиране към преработка на биологични продукти.
Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени
места от общините Главиница и Ситово и землищата им.
Обхват на дейностите по мярката: По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на
цялостната дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени 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 и получатели на финансова помощ
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласноНаредба № 3 от 1999 г., чийто минимален
стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата
равностойност на 8000 евро;
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.
4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите и да имат седалище на територията на община Главиница или
община Ситово.
5. Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане
трябва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 3, 4, 5 и 6 от Наредба №20/2015 г.
Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при условие че отговарят на изискванията на
чл. 8 от Наредба 20/2015 г./
Допустими дейности и разходи:
(1)Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани
производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни
продукти;
2. месо и месни продукти;
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3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или
маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия,
захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет.
(2) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на
енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински
продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл.
26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с
дейностите, попадащи в някои от секторите по ал. 1.
(3) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка
и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № I по чл. 38 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № I
от Договора", и в приложение № 1.
(4) Съответствието на проектите със секторите по ал. 1 се определя въз основа на
селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства,
технологията на производство и получените крайни продукти.
Финансова помощ не се предоставя за дейности: 1. включени в оперативните програми на
кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11
от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и
зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.); 2. допустими за подпомагане
по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаровинарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки; 3. свързани
с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини; 4. подпомагани по
чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата
организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) №
1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.); 5. свързани с
преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.
Недопустими разходи:
 Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
 Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки,
разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за
лизинг, режийни разходи и разходи за застраховки;
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 Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното
законодателство в областта на ДДС /Съгласно Раздел 8.1/.
 Закупуване на оборудване втора ръка;
 Принос в натура;
 При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и
плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното
засаждане;
 Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
 Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на
бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не с
изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти,
инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта,
извършени след 01.01.2014 г.
Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи – 9779
лева, или левовата равностойност на 5 000 евро. Максимален размер на допустимите
разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева.
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от
кандидата и проекта
Размер на финансовата помощ: Не повече от 117 348 лева, или левовата равностойност
на 60 000 евро.
Съгласно Наредба 12/2016 г., чл. 32. (1) Финансова помощ за преработка на продукти от
приложение № I от Договора в продукти извън приложение № I от Договора или памук се
предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014. (2) Кандидатите за
финансова помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 1, представят декларация за
размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение № 10 /към
Наредба 12/2016 г./.
Критерии за избор на проектите и тяхната тежест
№
Критерии за избор
Точки
1
Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между
30
земеделските производители и предприятия от хранително –
преработвателната промишленост на територията на МИГ
2
Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка,
15
пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти,
произвеждани на територията на МИГ
3
Проектът е свързан с внедряване на иновации
10
4
Проектът е за преработка на биологични продукти
5
5
С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването
10
на околната среда.
Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум 1 ново
30
работно място и запазване на съществуващи работни места
Общо

100
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МЯРКА: 6.4„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)
Код на мярката: 6.4
Име на мярката:„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Описание на целите и обхвата на мярката: Насърчаване на разнообразяването на
неземеделските икономически дейности, създаване и развитие на микропредприятия на
територията на МИГ и разкриване на работни места.
Развитието на предприемачеството в селските райони е от съществено значение за задържане
на жителите, особено на младите хора, и за разнообразяване на икономиката на селските
райони с нови дейности, продукти и услуги за населението и за външни за територията
пазари. Развитието на бизнеса повлиява благоприятно постигане на оживление, по-висока и
качествена заетост и намаляване на бедността в тези райони.Данните за предприятията и
заетостта на територията на МИГ, сравнени с показателите за област Силистра и за страната
показват, че икономиката на селския район, който се характеризира с изостаналост, е с ниска
степен на разнообразяване. Слабо е развитието на секторите, които добавят стойност към
произвежданите първични продукти или оползотворяват други местни ресурси.
Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за
устойчивото възходящо развитие на територията на МИГ, което е аргументирано и от
извършените при подготовката на СВОМР проучвания и анализи.Проектите по мярката, за
които е заявен интерес, ще допринесе за постигане на междусекторните цели в областта на
иновациите и околната среда. Подкрепата за инвестиции в неземеделски дейности ще
осигури ресурса за повишена конкурентоспособност на производствата и услугите на
територията, вкл. чрез създаване на нови предприятия и чрез въвеждането на нови услуги,
продукти, по-ефективни или иновативни технологии. Инвестиционните дейности са пряко
свързани и със създаване на качествена заетост. Ще се ускори диверсификацията на
неземеделските дейности и преструктурирането на местната икономика.Мярката ще
насърчава проекти в областта на „иновации“, „зелената икономика“, включително на енергия
от ВЕИ за собствено потребление.Чрез финансовата подкрепа може да се усвои част от
потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени
места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници.
Допустими получатели на финансова помощ:
1. Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и
физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
2. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите
лица на територията на община Главиница или община Ситово;
3. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
4. Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа
жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години, а при строително-монтажни
работи – за срок от 10 години.
Допустими дейности и разходи
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Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, свързани с
бизнеса услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др.;
4. Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Допустимите дейности и разходи по мярката ще бъдат указани в Насоките за кандидатстване
на МИГ, в съответствие с Наредбата на МЗХГ по подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020 г., която е
с индикативен срок за обнародване м.11.2017 г.
По мярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I
на Договора за създаване на Европейската общност. Не се предоставя финансова помощ за
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ВЕИ, с изключение на
производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци.
Финансови параметри за проектите: Минимален размер на общо допустимите разходи –
левовата равностойност на 5 000 евро, или 9779 лева.Максимален размер на общо
допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро, или 391 160 лева.
Интензитет на финансовата помощ и правила за „минимална помощ“:Интензитетът на
финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, и
при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на ЕК от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на ЕС към помощта de minimis.
Размер на финансовата помощ: Размерът на финансовата помощ за един проект по
стратегията не може да превишава левовата равностойност на 50 000 евро – 97790 лева, а
когато проектът предвижда инвестиции в места за настаняване стойността на финансовата
помощ за един проект е не повече от 50 000 лева с ДДС./Общи условия към мерките/.
Критерии за избор на проектите и тяхната тежест
№ Критерии за избор
Точки
1 Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл.
15
2 Проектът е в сферата на социалните или здравните услуги
10
3 Проектът е за производствени дейности
20
4 Проектът включва технологични иновации
15
5 Проектът създава 1 работно място – 10 точки, 2 работни места – 15 точки,
25
над 2 работни места - 25 точки
6 Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години
5
преди датата на кандидатстване
7 Проектът включва иновации
10
Общо
100
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МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО
НА
ВСИЧКИ
ВИДОВЕ
МАЛКА
ПО
МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА“ ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)
Код на мярката: 7.2
Име на мярката:„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Описание на целите и обхвата на мярката:
Цел: Мярката има за цел да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния
дисбаланс, да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване
на условията и средата за икономическото развитие на територията на МИГ.
Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване,
развитие или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот,
труд и икономически дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са
планирани с цел подобряване на облика и физическата среда в част от населените места,
ограничаване обезлюдяването на територията, намаляването на риска от социално
изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предоставя подкрепа за
инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално
предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено
ползване, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията
на МИГ. Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и
качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно
напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната инфраструктура се създават
нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за инвестиции в малка
по размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.
Обхват на мярката:
Нормативен обхват: Мярка 7.2. от стратегията е разработена на основата на НАРЕДБА №
12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г./наричана по-долу Наредба № 12/2016 г./
Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени
места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници.
Обхват на инвестициите: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в 35-те населени места
на територията на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.
Допустими кандидати и получатели на финансова помощ
1. Община Главиница и Община Ситово;
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната
инфраструктура и културния живот;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот;
4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или
община Ситово.
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Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от
обстоятелствата за отстраняване, описани в чл. 7 на Наредба № 12/2016 г.
Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при условие че не отговарят на изискванията по
чл. 8 от наредба № 12/2016 г.
Допустими дейности и разходи
По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните
допустими за подпомагане дейности, които са в обхвата на Наредба 12/2016 г. :
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; ИЗКЛЮЧВА СЕ ОТ СВОМР.
4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.;
7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива,
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства;
8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.
Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за дейности, описани в чл. 5 на Наредба
№12/2016 г.
Недопустими разходи: Финансова помощ не се предоставя за
1. закупуване или наем на земя и сгради; 2. закупуване на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства втора употреба; 3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение
на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от
лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената
стойност; 4. лизинг с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 29, ал.
6 от наредба 12/2016 г.; 5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми,
застраховка, текущ ремонт; 6. банкови и административни такси, разходи за гаранции,
изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки; 7. обезщетения за отчуждаване на имоти;
8. принос в натура; 9. закупуване на нови транспортни средства и оборудване, включително
компютърен софтуер, над пазарната им стойност;10. едногодишни растения; 11. плащания в
брой; 12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на
финансов лизинг; 13. инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи
44

изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката; 14. инвестиции, които представляват обикновена
подмяна;15. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху
околната среда; 16. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните
доставчици/изпълнители; 17. натрупани лихви върху изплатени авансови плащания; 18.
инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи.
Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи –
левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева. Максимален размер на допустимите
разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева.
Съгласно чл. 31. от Наредба №12/2016 г.ал.(1) Финансовата помощ за допустимите дейности
по т. 5 /от списъка с Допустими дейности/, се предоставя след произнасяне на Европейската
комисия по подадено уведомление за индивидуална инвестиционна помощ в съответствие с
изискванията на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското
и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ОВ С 204 от 1.07.2014 г.).
ал. (2) Кандидатите за финансовата помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 1,
представят декларация за размера на получената държавна помощ съгласно приложение № 8.
ал. (3) Финансовата помощ за допустимите дейности по т. 7 /от списъка с Допустими
дейности/се предоставя при спазване на изискванията 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 помощ de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013".
ал.(4) Финансовата помощ за един кандидат/ползвател за дейности по т. 7 /от списъка с
Допустими дейности/, заедно с другите получени минимални помощи не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни бюджетни години,
включително текущата.
ал.(5) Кандидатите за финансовата помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 3,
представят декларация за минимална помощ съгласно приложение № 9.
Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.
 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.
 Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията
ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов
анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000
евро, и за проекти по т. 7.
 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, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов
анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не
надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.
 Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и
размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - ползи" се
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осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за
един проект – 195 580 лева.
Критерии за избор на проектите и тяхната тежест
№
Критерии за избор
Точки
1
Проектът се реализира в населено място извън общинския център
15
2
Проектът се реализира в град/село център на община
5
3
Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място
10
4
Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност
15
Проектът включва подобряване на социална или образователна
15
5
инфраструктура на територията
6
Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението
15
7
Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности
15
8
Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания
10
Общо
100
МЯРКА 7.5.:„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР)
Код на мярката: 7.5
Име на мярката:„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“
Описание на целите и обхвата на мярката:
Цел:Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством
подкрепа за инфраструктура за отдих, местен туризъм, туристическа информация и малка по
мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.
Обхват на мярката:
Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени
места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници.
Обхват на инвестициите: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби туристическа инфраструктура за публично
ползване в 35-те населени места на територията на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска
Добруджа“, вкл. туристически и посетителски центрове, центрове за изкуства и занаяти,
туристически пътеки, велоалеи, система за туристическа информация като табели и
пътепоказатели; съоръжения за безопасност.
Допустими получатели на финансова помощ
1. Община Главиница;
2. Община Ситово;
3. Юридически лица с нестопанска цел.
4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или
община Ситово.
Допустими дейности и разходи:
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
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посетителските 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).
Недопустими разходи: Финансова помощ не се предоставя за
1. закупуване или наем на земя и сгради; 2. закупуване на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства втора употреба; 3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение
на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от
лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената
стойност; 4. лизинг с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 29,
ал. 6 от наредба 12/2016 г.; 5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка,
наеми, застраховка, текущ ремонт; 6. банкови и административни такси, разходи за
гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
7. обезщетения за
отчуждаване на имоти; 8. принос в натура; 9. закупуване на нови транспортни средства и
оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; 10. едногодишни
растения; 11. плащания в брой; 12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания,
разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия
договор в случаите на финансов лизинг; 13. инвестиции, за които РА или друг компетентен
орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел
осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; 14. инвестиции, които
представляват обикновена подмяна; 15. инвестиции, за които се установи, че ще имат
отрицателно въздействие върху околната среда; 16. неустойки за неизпълнение по
договорите с избраните доставчици/изпълнители; 17. натрупани лихви върху изплатени
авансови плащания; 18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи.
Режим на държавна/минимална помощ: За мярката ще се прилагат условията за държавна
помощ, определени с наредбата за прилагането й. При изпълнение на проект, финансиран
изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от
лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона
за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
Финансови параметри за проектите:
Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 000 евро – 19558
лева. Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000
евро – 391 160 лева.
Интензитет на финансовата помощ
До 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.
 Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за
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финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не
генерират нетни приходи.
 Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията
ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов
анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000
евро.
 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, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов
анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не
надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.
 Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и
размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се
осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
Размер на финансовата помощ: До левовата равностойност на 50 000 евро – 97 790 лева.
Критерии за избор на проектите и тяхната тежест
Критерии за избор
1
2
3
4
5

Проектът има иновативен характер за територията на МИГ
Проектът насърчава популяризирането на местни природни
забележителности
Проектът насърчава популяризирането на местното културноисторическо наследство
Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания
Проектът включва създаване съоръжения за безопасност на ползвателите
Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на
територията на МИГ
Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен
ефект и въздействие.
Общо

Точки
20
15
15
10
10
10
20
100

МЯРКА ИЗВЪН ПРСР 2014-20 И РЕГЛАМЕНТ № 1305/2013, НО СЪОТВЕТСТВАЩА
НА ЦЕЛИТЕ НА ПРСР И НА РЕГЛАМЕНТА (ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР)
МЯРКА 19.05: „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО“ ПРСР/ЕЗФРСР
Код на мярката 19.05:
Име на мярката: „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и
културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“
Описание на целите и обхвата на мярката
Целите на мярката са насочени към развитието и популяризирането на природните ресурси
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и културно-историческото наследство на територията на общините Главиница и Ситово. Ще
се насърчи създаването на партньорства и постигане на сътрудничество между местни
организации за изпълнение на дейности в областта на опазване и възстановяване на
природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на
материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и
събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.
В обхвата на мярката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и
нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на
културните традиции и идентичност на селския район и опазване и популяризиране на
природните дадености и богатство от територията на МИГ.
Подпомагат се проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското
природно и културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален,
природен и културен актив в населените места от територията на МИГ.
Природата и културно-историческото наследство са сред най-силно изразените сравнителни
предимства на селските райони. Запазването на духовния и културния живот на населението,
особено на подрастващите и младите хора е от важно значение за развитието на дадената
територия. Културното и природно наследство се запазва, съхранява и развива в местните
културни центрове, каквито са читалища, училища, музеи, някои от неправителствените
организации. Инвестициите в развитието и обогатяването на културната идентичност и
традиции води до повишаване на качеството на живот на хората в дадена територия.
Опазването и популяризирането на културното и природно наследство има благоприятно
устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда.
Допустими получатели на финансова помощ
1. Община Главиница;
2. Община Ситово;
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
4. Читалища, вписани по Закона за народните читалища;
5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или
Закона за занаятите;
6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или
община Ситово.
Допустими дейности:
1. Изготвяне
на
проучвания
и
планове
за
опазване,
реставрация,
рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока
природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка), както и с културна,
археологическа и архитектурна стойности.
2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и
устойчивото развитие.
3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното
наследство:
а) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии,
обявени по Закона за защитените територии:
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б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени Планове за
управление, съобразени със заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентни
органи.
в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени
в Закона за биологичното разнообразие;
г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в
закона за биологичното разнообразие;
д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;
е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни
образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност,
свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.
4. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж
5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за
тяхното прилагане
6. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното
и културно наследство на територията.
7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и
съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния
фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране,
предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство.
8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.
Допустими са разходите за:
1) Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с
висока природна стойност.
2) Разходи, свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки,
консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.
3) Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони.
4) Разходи за обучение и подготовка на водачи и аниматори.
5) Разходи за почистване на териториите от ТБО.
6) Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези,
които са допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ
7) Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ,
реставриране и консервиране.
- Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строителноремонтните и строително-монтажните дейности;
- Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи
8) Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (природни, исторически,
етнографски и др.)
9) Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими
природни и културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около
тях.
10) Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и
телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др.
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11) Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното
наследство.
12) Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране,
документиране, изследване и/или съхраняване на нематериалното културно наследство.
13) Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари.
14) Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни
културни институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/
15) Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни
услуги,архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на
системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни
материали, придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за
изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 % от допустимите
разходи.
16) Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета
от документи за кандидатстване и консултантските услуги, свързани с изпълнението и
отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, като не могат да надвишават
5 % от сумата на допустимите разходи.
Финансова помощ за предварителни разходи, свързани с подготовка на проектно
предложение се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и
са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.
Финансови параметри за проектите:
Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 3 000 евро –
5867,40 лева.
Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ:
Интензитетът се определя в съответствие с условията на Насоките за СВОМР:
- до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов
анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
- до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно
представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ДФЗ;
- до 60 на сто - когато получател е частно лице;
- до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
Размер на финансовата помощ:
До левовата равностойност на 35 000 евро за един проект – 68 453 лева.
Критерии за избор на проектите и тяхната тежест
№
Критерии за избор
Точки
1

2

Проектът води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез
създаване на местен материален и/или нематериален туристически
продукт/или местно събитие

10

Проектът цели проучване, съхраняване, възстановяване и обновяване

10
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на културното и/или природното наследство на територията на МИГ
3
4

5

6
7

Проектът се изпълнява в населени места от двете общини
Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в
зони по европейската мрежа Натура 2000
Проектът
включва
разработване
на
туристически
и/или
интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за
тяхното прилагане
Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни,
интегрирани и интерактивни подходи
Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в
мултикултурната среда и включва дейности с участие на
представители от всички етноси на територията
Общо

25
20

10
15
10

100

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (ЕСФ)
МЯРКА 3.9. „УЧА СЕ ЗА ДА СПОЛУЧА”
Съответствие на мярката с инвестиционен приоритет и приноса й към определена
специфична цел:Мярката е в обхвата на операция с наименование „Осигуряване на достъп
до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, по
която ОПНОИР подкрепя Стратегии за ВОМР. Операцията е по приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii
„Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например
ромите”. Специфичната цел по ИП9.ii e: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.
Основната цел на операцията е: подкрепа за социално включване на деца и ученици от
маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.
Специфични цели: повишаване на качеството на предучилищното и училищното
образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места; подобряване на
достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното, в малките
населени места; намаляване броя на необхванатите от образователната система, на
отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.
Цел на мярка 3.9. от СВОМР: Да се подобри достъпът до качествено образование и да се
насърчи социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани
групи. Да се намали делът на ранно отпадналите от училищно образование и да се повишава
образователният статус като устойчива тенденция на територията на МИГ.
Целеви групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира:
 Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.
Определяне: Съгласно Методика (система от критерии) за определяне на принадлежност
към маргинализирани групи, разработена от Министерството на образованието и науката в
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съответствие с определението за маргинализирани групи, дадено в Споразумението за
партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. С цел постигане на
интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните
родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.
Идентифицирани проблеми, към които е насочена мярката:
В извършените проучвания и анализи на територията са идентифицирани следните
проблеми и потребности на целевите групи, които мярката адресира:
- Да се развият услуги, които да интегрират в образователен процес деца и младежи от
маргинализирани и малцинствени групи, за да се намали делът на ранно отпадналите от
училищно образование и да се повиши образователният статус като устойчива тенденция;
- Да се развиват мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата в риск, за да
се намали рискът от изоставяне на деца поради бедност, безработица, лоши битови условия.
- Да се идентифицират децата, жертви на домашно насилие и семейства с агресивно
поведение на родителите чрез детските градини, училищата и НПО.
- Да се използват за превенция на агресивното поведение ресурсите на образователната
система и тенденцията на развитие на извънкласни дейности.
- Да се подпомогнат с допълнителна квалификация, самите училища, особено в
малките населени места, за извънкласни занимания, като превенция на агресията.
Като най-съществена е изведена нуждата от предоставяне на услуги за превенция срещу
ранното отпадане от училищно образование, като изпълнението на такъв вид проекти и
активната работа с децата от маргинализирани и малцинствени групи, и със техните
семейства, би имало съществен принос за решаване и на проблемите и нуждите, описани погоре. Необходимо е да се включат и представители на обкръжаващата среда – учители,
съученици и жителите, с цел толерантност и подкрепа, вместо социално изключване.
Допустими кандидати/бенефициенти: Детски градини; Училища (вкл. професионални
училища) от територията на МИГ; Общините от територията на МИГ. Допустимите
кандидати кандидатстват само с едно проектно предложение по тази мярка.
Допустими партньори: Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, съгласно
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията
на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР
с многофондово финансиране.
В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които
имат нестопански характер. Водещата организация и партньорите, (вкл. ЮЛНЦ),
задължително подписват Споразумение за партньорство, в което детайлно описват ролята и
задълженията на водещата организация и партньорите, както и начина на избор на всеки
партньор по проекта. Всички проекти задължително се осъществяват съгласувано с
Общинските планове за интеграция на ромите на територията на общината и други
стратегии, планове и програми, изпълнявани на територията на съответната община в
обхвата на стратегиите за ВОМР на МИГ.
Партньорството е задължително за допустимите бенефициенти.
Допустими дейности:
1) Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни институции на
територията на МИГ, в които има деца и ученици от маргинализирани групи.
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2) Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ
и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния
бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.
По мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“, ОП НОИР ще подкрепя дейности по проекти на
допустими кандидати, осъществявани в рамките на самия образователен процес и
съпътстващите допълнителни дейности в образователните институции:
 Дейности за подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване за
нуждаещите се училища, осигуряване на консумативи, материали, техника за занимателни,
развлекателни, спортни, библиотечни и ИКТ дейности;
 Дейности, улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, като
транспорт и хранене, където е приложимо;
 Дейности за насърчаване на родителите като преки участници в образователния и
възпитателния процес на подрастващите;
 Дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо
маргинализираните групи;
 Дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване
отпадането от предучилищното, училищното и професионалното образование.
Финансова рамка и продължителност на проектите:
Бюджет на мярката: Общият бюджет по мярката е 586 750 лева.
Финансови параметри на проектите:
Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 200 000 евро или 391 166 лв.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 50 000 лв.
Интензитет на финансовата помощ: Интензитетът на помощта е 100% - не се изисква
съфинансиране от страна на бенефициентите.
Размер на финансовата помощ: Максималният допустим размер* на безвъзмездната
финансова помощ за един проект е 100 000 лева.
Режим на минимални помощи: Предоставяната по мярката безвъзмездна финансова
помощ (БФП) не представлява държавна помощ (ДП) по смисъла на чл. 107 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съгласно съдебна практика на Европейския
съд и Съобщение на Европейската комисия от юли 2016 г. относно понятието за държавна
помощ, посочено в Член 107, параграф 1 от ДФЕС, общественото образование,
организирано в рамките на националната образователна система, финансирано и
контролирано от държавата, се счита за неикономическа дейност.
Продължителност на проектите: Продължителност на проектите, финансирани по
стратегии за ВОМР от ОП НОИР, е не повече от три години за всеки отделен проект.
Период за прилагане на стратегии за ВОМР с мерки от ОП НОИР: 2017 – 2023 г.
Предвиденият краен срок за изпълнение на дейностите по проектите към СВОМР е до 30
юни 2023г., когато такъв срок е предвиден.
Категории допустими разходи:
I. Разходи за персонал/участници в изпълнение на дейностите
1. Разходи за възнаграждения (включително допълнително материално стимулиране), както
и осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно
националното законодателство.
54

2. Разходи за командировки /пътни, дневни, квартирни/ на персонала, включен в точка 1,
съгласно Наредбата за командировките в страната.
3. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън случаите, в които е
предоставен организиран транспорт).
II. Разходи за материали
1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.
2. Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, учебни и спортни
пособия и др.).
3. Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на същественост).
4. Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията- бенефициент за изпълнение
на дейности по проекта).
III. Разходи за услуги
1. Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по проекта, където е
приложимо.
2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности по проекта
(разходи за електрически ток, студена вода, отопление, почистване и др.).
3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда (окабеляване на стаи/кабинети,
свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в училищата и детските градини.
4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е приложимо.
5. Разходи за хранене в детските градини и училищата.
6. Разходи за информация и комуникация.
IV. Разходи за провеждане и участие в мероприятия
1. Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевите групи.
2. Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи.
V. Непреки разходи
1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта,
включително осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на осигурителя
съгласно националното законодателство.
2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на проекта, съгласно
Наредбата за командировките в страната.
3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.
4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта (разходи за
електрически ток, студена вода, отопление и др.).
5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта.
Доставчиците на стоки и услуги, необходими за реализиране на дейностите по мярката ще
бъдат избирани по реда на Закона за обществените поръчки или на Глава Четвърта от Закона
за управление на средствата от Европейския съюз и съответната подзаконовата нормативна
уредба, въз основа на открити, прозрачни и недискриминационни процедури.
След утвърждаване на Национални методологии за определяне размера на сумите по
формите, посочени в чл.55, ал.1, т.2-4 от ЗУСЕСИФ - „опростено отчитане на
разходите“, в условията за кандидатстване ще бъде описано за кои от допустимите
категории разходи ще се прилага опростеното отчитане.
Недопустими разходи: Описани са в Общи условия за всички мерки.
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Демаркация между програми и мерки: Описана в Общи условия за всички мерки.
Критерии за избор на проекти:
За оценка на проектите ще се прилагат Критерии по методология за техническа и финансова
оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане
на мерки от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР. Общият брой точки по критериите е 100, като
за да бъде класиран, проектът трябва да е получил най малко 60 точки, разпределени
съгласно указанията на ОП НОИР към методологията. Във връзка с целите и приоритетите
на стратегията, проектите ще се оценяват и по критерии, изготвени от МИГ:
Специфични критерии – общо 30 точки:
- Проектът включва дейности за насърчаване на родителите като преки участници в
образователния и възпитателния процес на подрастващите – 10 т.
- Проектът включва дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени
нагласи спрямо маргинализираните групи – 10 т.
- Проектът включва дейности за съвместни инициативи за различните етноси за
предотвратяване отпадането от предучилищното, училищното и професионалното
образование – 10 т.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ (ЕСФ)
Код и наименование на мярката:
МЯРКА 1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ И НЕТЕХНОЛОГИЧНИ
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Съответствие на мярката с инвестиционен приоритет на програмата и приноса й
към определена специфична цел от ОП РЧР:
Мярката е разработена в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“ от ОПРЧР за периода 2014-2020 г., в съответствие
с:Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените” . Мярка 1.7. има принос към СЦ:„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“.
Цел на конкретната мярка от СВОМР:
Цели:Подобряване на организацията и условията на труд в местни предприятия чрез
въвеждане на нови модели и системи, трансфер на знания за въвеждане на добри практики,
подобряващи ресурсната ефективност, производителността и конкурентоспособността.
Повишаване на предприемаческата култура и нивото на знания и умения на работодателите,
и на работниците, наетите и самостоятелно заети лица, за организацията на труда и на
работните процеси, вкл. чрез нетехнологични иновации.Внедряване на социални иновации в
предприятията, насочени към безопасни и здравословни условията на труд, както и
усъвършенстване на системите в сферата на управление на човешките ресурси. Изграждане
на умения за адаптивност към променящите се условия на икономическата и пазарна среда.
Обосновка: Тази мярка е „хоризонтална“ за СВОМР, като се интегрира към
инвестиционните мерки по приоритет 3. Стимулиране на предприемачеството и иновациите,
повишаване на конкурентоспособността на местната икономика като генератор на заетост и
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доходи, но ще има принос и за постигането на целите по Приоритет 3. Развитие на
човешките ресурси и подобряване на образованието, квалификацията и социалните
взаимодействия в мултикултурната общност.По този начин се постига координация,
допълняемост и синергия между мерки, финансирани от ПРСР /ЕЗФРСР/ и ОПРЧР /ЕСФ/.
Целева група/групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира:
 Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица от територията на МИГ;
 Работодатели от територията на МИГ.
Това са целевите групи, които са идентифицирани като обект на въздействие по тази мярка.
Проблемите и потребностите, които мярката адресира са свързани с: проучената потребност
от подобряване на условията за трудова заетост в предприятията, вкл. организацията на
труда и състоянието на работните места, за да станат те по привлекателни за работещите и
за младите хора, които търсят алтернативни решения в по-големите градове.
Мярката ще противодейства на миграционните процеси и обезлюдяването на територията.
Гъвкавите форми на заетост могат да допринесат за по-дългото оставане в заетостта на повъзрастни хора с опит, от което има голяма необходимост. Насърчаването на
предприемачеството и самонаемането е алтернатива на високата безработица на
територията. Друг проблем, който мярката адресира, е ниската управленска и
предприемаческа култура, липсата на знания и умения по отношение на ефективните форми
на организация на труда и работните процеси в предприятията, както и незачитането на
законови права на работещите и неспазване на нормативни изисквания по отношение на
режими на труд и почивка, безопасни и здравословни условия на труд. Чрез мярката ще се
търсят нови подходи са преодоляването на сивата икономика и насърчаването на
професионалната и географската мобилност.
Нелоялната конкуренция, като резултат от неформалната икономика, влошава
адаптивността на предприятията към промените. Работата в сивия сектор ощетява и
работещите като ограничава техните трудови и осигурителни права и възможностите им да
намерят по-качествена работа. Проучванията на територията показват, че част от
икономическите дейности все още са в т.нар. „сенчеста икономика“, а част от работещите
попадат в ситуация да упражняват недекларирана заетост под една или друга форма.
Не е допустимо едни и същи представители на целевите групи да бъдат включвани в едни и
същи дейности или да получават едни и същи услуги, финансирани от различни източници друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.
Допустими бенефициенти по мярката и защо са избрани тези типове бенефициенти:
Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; Работодатели;
Обучителни организации; Центрове за информация и професионално ориентиране;
Неправителствени организации. Подборът на допустими бенефициенти по мярката е
извършен на база проучванията и анализите на ситуацията, идентифицираните потребности
на целевите групи и нагласите на заинтересованите страни, както и на заявените при
консултирането на стратегията намерения от местни участници, вкл. целеви групи и
потенциални бенефициенти за мярката.Кандидатите трябва:-Да отговарят на изискванията
за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с приложимото законодателство –
Регламент 1407/2013;-Да разполагат с финансов капацитет, който се оценява по
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предоставена от УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет.
Допустими партньори: Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите
като вид организации съвпадат с посочените като допустими кандидати.
Допустими дейности, необходими за реализация на мярката:
Типовете допустими дейности, са избрани от т.2.А.6.1 „Описание на видовете и примерите
за действия“, от приоритет 1 в текста на ОПРЧР 2014-2020. За проектите се избират
дейности, които са пряко необходими за постигане на целите и на резултатите.
Примерни допустими дейности: Предоставяне на обучения за мениджъри на местни
предприятия и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и
предприемачески умения; Предоставяне на обучения на работното място;Подкрепа за
практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел превенция или смекчаване
последствията от икономическо преструктуриране; Подкрепа за насърчаване
професионалната и географската мобилност на заети лица; Подкрепа за практики за
въвеждане на гъвкави форми на заетост;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 повъзрастните работници и служители;Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, попроизводителни 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;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; Подкрепа за практики, насочени към развитие на
корпоративната социална отговорност; Подкрепа на практики, насочени към борба със
сивата икономика и недекларираната заетост.
При подготовка на проект да се отчитат следните специфики:
Отпуснатите средства трябва да се разходват при спазване на принципите за икономичност,
ефективност и ефикасност. Инвестициите да допринасят за постигане на показателите на
СВОМР и ОП РЧР. Дейностите да са насочени към придобиването на знания и създаването
на подходящи умения на целевите групи, ориентирани към специфичното търсене на
трудовия пазар и потребностите на работодателите от работна сила с определени
характеристики.Да е обоснована връзката между заложените в проекта цели, планираните
за изпълнение дейности и очаквани резултати, както и връзката между резултата и размера
на разходите, необходими за постигането му.Да се планира осигуряване на устойчивост на
постигнатите резултати и след приключване изпълнението на проекта.
Бюджет на мярката: Общият бюджет, планиран за мярката е 469 400 лева.
Интензитет на финансовата помощ: Максималният интензитет на помощта е до 100 % от
общата стойност на допустимите разходи.
Финансови параметри на проектите:
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Минималният размер на проект, с който се кандидатства, не може да бъде с размер на
безвъзмездната финансова помощ, по-нисък от 30 000 лева.Максималният размер на
общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева, ако включва
съфинансиране от кандидата за разликата над допустимияразмер* на безвъзмездната
финансова помощ.
Размер на финансовата помощ: Максималният допустим размер* на безвъзмездната
финансова помощ за един проект е 100 000 лева.
Допустими разходи:
Определят се на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС189/28.07.2016г.
за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС и от ЕФМР, разпоредбите на Регламент
№1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално
законодателство за финансовата рамка 2014-2020 г. За да са допустими, разходите трябва да
отговарят едновременно на условията от глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.
Видовете допустими разходи са представени в следния неизчерпателен списък:
Разходи за оборудване и обзавеждане; за софтуер; за трудови и др. възнаграждения,
стипендии и др. доходи на физически лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на
договора за финансиране, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя
върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство;за
командировки /съгл. Наредбата за командировки в страната/;разходи за материали и
консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по договора за
финансиране;разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на
участниците в дадена дейност;разходи, свързани с участието на хора с увреждания.
Допустими са дейности за управление на проектите и за информация и публичност, при
спазване на изискванията на ОПРЧР.
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.
Критерии за избор на проекти:
Основни критерии – до 100 точки
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За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка,
одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020г.
Допълнителни точки проектите ще получават от оценка по
Специфични критерии – до 30 точки
- Проектът въвежда социални или нетехнологични иновации – 10 т.
- Проектът обхваща целеви групи от двете общини – 10 т.
- Проектът въвежда „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – 10 т.
Режим на минимални помощи:
Мерките по 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 24.12.2013г. В тази връзка следва да се има предвид, че
кандидати и/или партньори са недопустими да получат минимална помощ, ако попадат в
забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ (ЕСФ)
Код и наименование на мярката:
МЯРКА 2.1. „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ”
Съответствие на мярката с инвестиционен приоритет на програмата и приноса й
към определена специфична цел от ОПРЧР:
Мярката е разработена в рамките на Приоритетна ос /ПО/ 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване” от ОПРЧР за периода 2014-2020 г., в съответствие
с:Инвестиционен
приоритет
/ИП/
1„Социално-икономическа
интеграция
на
маргинализирани общности като ромите”. Мярката има принос към тематична цел 9 /ПО2/:
„Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността“, за постигане на
специфична цел /СЦ/: СЦ „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности,
включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху
ромите, мигранти, участници с произход от други държави“.
Цел на конкретната мярка от СВОМР:
Подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социалното
приобщаване на представители на уязвими, етнически и маргинализирани групи и
създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи в общността.
Целта на Мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ е обвързана със СЦ 2 от
СВОМР: „Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-добро качество
на живот на уязвимите и малцинствени групи“ по П 3: „Развитие на човешките ресурси и
подобряване на
образованието, квалификацията и социалните взаимодействия в
мултикултурната общност“. Мярката постига и стратегическата цел в частта й
„подобряващи се условия за живот, социална, и трудова реализация“.
Целева група/групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира:
1.Представителите на ромската общност на територията на общините Главиница и Ситово, и
на др. етнически групи, в ситуация на уязвимост и маргинализация; 2. Хора в риск и/или
жертва на дискриминация; 3. Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на
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населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице
концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и
маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги,
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).
Не е допустимо едни и същи представители на целевите групи да бъдат включвани в едни и
същи дейности или да получават едни и същи услуги, финансирани от различни източници друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.
Мярката адресира проучените нужди, очаквания и потребности на представители на
уязвимите маргинализирани и малцинствени групи от територията на МИГ, която е сред
най-бедните и изостанали в страната и със смесен етнически състав. Необходимо да се
подкрепят най-уязвимите групи, чрез адекватни действия за интеграция, вкл. в трудова
среда, достъп до здравни и социални услуги.В мярка 2.1. „отделният човек” е на фокус, вкл.
нуждите му от социална или мотивационна подкрепа, от трудова или творческа себеизява.
Допустими бенефициенти по мярката и защо са избрани тези типове бенефициенти:
Доставчици на социални и здравни услуги; Работодатели; Обучителни организации;
Общини; Читалища; Неправителствени организации; Социални предприятия и
кооперации за хора с увреждания.
Подборът на допустими бенефициенти по мярката е извършен на база проучванията и
анализите на ситуацията и средата, потребности на целевите групи, и на заявените нагласи
от участниците, вкл. потенциални кандидати.
Кандидатите трябва да отговарят на следните задължителни критерии:*Да отговаря
на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с приложимото
законодателство – Регламент 1407/2013; *Да разполага 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, с проектното предложение се представя Решение на Общинския съвет за подаване
на проектно предложение 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.
Допустими партньори: Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите
като вид организации съвпадат с посочените като допустими кандидати
Допустими дейности, необходими за реализация на мярката:
Типовете допустими дейности, са избрани от т.2.А.6.1 „Описание на видовете и примерите
за действия“, от приоритет 2 в текста на ОПРЧР 2014-2020. За проектите се избират
дейности, които са пряко необходими за постигане на целите и на резултатите.
Направление „Подобряване на достъпа до заетост“
- Насърчаване към заетост на икономически неактивни лица;
- Професионално информиране и консултиране;
- Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане;
- Предоставяне на обучения с цел професионална пригодност;
- Включване в стажуване, чиракуване, заетост;
- Подкрепа за самостоятелна заетост.
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Направление „Достъп до социални и здравни услуги“
- Подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в
т.ч. интегрирани и междусекторни;
- Социално-здравна медиация, информиране и консултиране;
- Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане;
- Подкрепа за семейно планиране и отговорно родителство;
- Повишаване на здравната култура и достъп до здравни услуги;
- Подкрепа за самостоятелна заетост.
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;
- Общностни дейности за промяна на практики, оказващи негативно влияние върху
социалното включване;
- Подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на
национални и местни политики;
- Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл.
занаяти и изкуства;
- Инициативи за преодоляване на стереотипи.
При подготовка на проект да се отчитат следните специфики:
Планираната реализация на услуги следва да поставя в центъра на вниманието
потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или организации,
които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите следва да се разглеждат
като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните
потребности на лицата.
Задължително е включване на дейности от направление „Достъп до социални и здравни
услуги“ и поне едно от другите направления по-горе;
Проектът трябва да допринасят за постигане на показателите на ОПРЧРи целите на:
Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.,
Областната стратегия на област Силистра и общинските планове за интегриране на ромите;
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
2020 г. и общинските стратегии за развитие на социалните услуги на общините Главиница и
Ситово. На ниво проект ще се търси връзка между цели, планирани дейности и очаквани
резултати, както и между резултата и разходите за постигането му.
При планиране разкриването на нови услуги за социално включване трябва да се
предвиди осигуряване на устойчиво предоставяне на услугата.
Бюджет на мярката: Общият бюджет, планиран за мярката е 430 280 лева.
Интензитет на финансовата помощ: Максималният интензитет на помощта е до 100 %
от общата стойност на допустимите разходи.
Финансови параметри на проектите:
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Минималният размер на проект, с който се кандидатства, не може да бъде с размер на
безвъзмездната финансова помощ, по-нисък от 30 000 лева.Максималният размер на
общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева, ако включва
съфинансиране от кандидата за разликата над допустимия размер* на безвъзмездната
финансова помощ.
Размер на финансовата помощ: Максималният допустим размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект е 150 000 лева.
Допустими разходи:
Определят се на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС189/28.07.2016г.
за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС и от ЕФМР, разпоредбите на Регламент
№1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално
законодателство за финансовата рамка 2014-2020 г. За да са допустими, разходите трябва да
отговарят едновременно на условията от глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.
Видовете допустими разходи са представени в следния неизчерпателен списък:
- за оборудване и обзавеждане; разходи за софтуер;
- за трудови и др. възнаграждения, стипендии и др. доходи на физически лица за дейности,
пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, вкл. осигурителните вноски,
начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно
националното законодателство;
- за командировки /съгл. Наредбата за командировки в страната/;
- разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по
договора за финансиране;разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни
в полза на участниците в дадена дейност;
- разходи, свързани с участието на хора с увреждания;
- разходи за управление на проектите.
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.
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Критерии за избор на проекти:
Основни критерии – до 100 точки
За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка,
одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020г.
Допълнителни точки проектите ще получават от оценка по следните
Специфични критерии – до 30 точки
- Проектът включва дейности по всички 3 направления – 10 т.
- Проектът обхваща целеви групи от двете общини – 10 т.
- Проектът е с иновативен подход и/или е за интегрирани междусекторни социални и/или
здравни услуги и осигуряване на заетост – 10 т.
Режим на минимални помощи:
Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de
minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на ЕК от 18.12.2013 г. относно
прилагането на чл.107 и чл.108 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.
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

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

Общо за периода на
стратегията
лева

%

1 955 800,00

56,82%

Инвестиции в земеделски стопанства

330 500,00

9,60%

Инвестиции в земеделски стопанства по
Тематична подпрограма за развитие на малки
стопанства

201 500,00

5,85%

4.2.

Инвестиции в преработка/ маркетинг на
селскостопански продукти

206 000,00

5,98%

6.4.

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

294 000,00

8,54%

7.2.

Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура

660 000,00

19,17%

7.5.

Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура

117 350,00

3,41%

4.1.
4.1.2.

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от
ЕЗФРСР)
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Не са включени мерки

0,00

0,00%

146 450,00

4,25%

0,00

0,00%

586 750,00

17,05%

586 750,00

17,05%

899 680,00

26,14%

1.7

Приспособяване на работниците и предприемачите
към промените, въвеждане на социални и
нетехнологични иновации в предприятията

469 400,00

13,64%

2.1

Социално-трудова и здравна интеграция

430 280,00

12,50%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
19.05.

Проучване, съхраняване и оползотворяване на
природните ресурси и културното наследство на
територията на общините Главиница и Ситово

Мерки, финансирани от ОПОС 2014 - 2020 г. (ЕФРР)
Не са включени мерки
Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ)
3.9

Уча се, за да сполуча

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
Не са включени мерки
Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)
Не са включени мерки
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

3 442 230,00

100,00%
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6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по
мерки:
Финансовата таблица изразява прогнозното разпределение на общия публичен принос
за подкрепа на бъдещите проекти по стратегията при интегрирано прилагане на мерки с
различни източници на финансиране. Общият бюджет на стратегията е 3 442 230,00 лева,
разпределени между три програми /ПРСР, ОП РЧР и ОП НОИР/ и 10 включени мерки.
Общият публичен принос за изпълнение на проекти от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на
1 милион евро, или 1 955 800 лева. Въпреки, че към 31.12.2016 г. територията на МИГ
обхваща население над 15 000 жители, демографските тенденции показват вероятността
жителите да намалеят под този брой, което е и причина за избор на реалистичен вариант,
максималният размер на исканото финансиране чрез ЕЗФРСР да не превишава 1 млн. евро.
Този финансов ресурс представлява 56,82 % от общата сума за проекти по стратегията и е
разпределен балансирано между 7 мерки, избрани
в съответствие с установените
потребности от инвестиции и финансиране в различните сфери от социално-икономическия
живот на територията. От тези 7 мерки, 6 са избрани сред допустимите от ПРСР 2014-2020, а
1 е разработена в съответствие с целите на Регламент (EC) № 1305/2013 г. Към
потребностите на земеделието, което е преобладаващ отрасъл на територията, са насочени
16,45 % от финансовите средства по Стратегията, които спрямо общия размер на средствата
по ПРСР представляват 27,20 % от 1 млн.евро. Тези средства са разпределени по начин,
който да съответства на вида на стопанствата и на заявения интерес от потенциалните
кандидати: за мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, по която допустимите
кандидати са ЗП с по-големи стопанства, са предвидени 330 500 лева или 9,60 % от
СВОМР, а за подмярката 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства“, адресирана към по-дребните ЗП - 5,85% или
201 500 лева от общата планирана сума по СВОМР. Към предприятията за преработката на
селскостопански продукти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на
селскостопански продукти“ са насочени 5,58 % от общите средства, представляващи 10,50 %
само от планираната сума по ПРСР.
В съответствие със заявения по-нисък интерес към инвестиции в неземеделски
дейности, но с цел насърчаване на диверсификацията на местната икономика и
модернизиране на съществуващите микро предприятия за мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности“ са планирани 294 000 лева, които като дял представляват 8,54 %
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от общия финансов ресурс по стратегията, а само от средствата по ПРСР – 15 %. За
обществена инфраструктура по мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ са планирани
съответно 660 000 лева и 117 350 лева, които заедно са 22,58 % от общата стойност на
СВОМР, а спрямо финансовия ресурс само от ПРСР са 48,80 %. Планираните средства за
проекти по тези мерки отговарят на потребностите от подобряване на инфраструктурната
среда в почти всички 35 населени места от територията.
За мярката, извън ПРСР, съответстваща на целите на Регламент 1305 и насочена към
местното природно и културно наследство са определени средства в размер на 146 450 лева,
или 3,41 % от цялата стратегия, представляващи 6 % само от средствата по ПРСР. Тези
средства са насочени към проекти на читалища и неправителствени организации на
територията, чрез които да бъде внесено оживление в културния и обществен живот.
В стратегията са планирани средства по две оперативни програми, финансирани от
Европейския социален фонд – ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“. Общата стойност на планираното финансиране от
ЕСФ чрез двете оперативни програми е 1 486 430 лева и представлява 43,18 % от цялата
стойност на СВОМР. Публичният принос по ОПРЧР е в размер на 899 680 лева /460 006,14
евро/, предвидени за две мерки: за проекти по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците и
предприемачите към промените“ - 469 400 лева, които са 13,64 % от цялата стратегия и за
мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“ – 430 280 лева, или 12,50 % от цялата
стратегия. Средствата от ОП НОИР са за една мярка, за която е идентифицирана потребност
и има интерес - 3.9. „Уча се, за да сполуча“, която е насочена към образователна интеграция
на деца и младежи от уязвими, маргинализирани и малцинствени групи – 586 750 лева, или
17,5 % от цялата стойност на СВОМР.
Фигурите представят дяловото разпределение на планираните финансови средства:
Дялово разпределение на 1955800 лева

19.05. от ПРСР - по мерки само от ПРСР/ЕЗФРСР
7%
7.5.
6%
4.1.
17%
4.1.2.
10%
7.2.
34%

6.4.
15%

4.2.
11%

Дялово разпределение на 3 442 230 лева от ПРСР,
ОПНОИР и ОПРЧР по всички мерки от СВОМР

4.1.2.
6%
4.2.
6%

2.1. 4.1.
12% 10%
1.7.
14%
3.9
17%
19.05.
4%

6.4.
9%
7.2.
19%
7.5.
3%

Целите на СВОМР ще бъдат постигани чрез съчетаване на различни финансови
източници – публично финансиране от ЕЗФРС и ЕСФ, както и собствено участие на
кандидатите по мерките от ПРСР. Интензитет на подпомагане по мерките е различен и
варира от 50 до 100 процента, ако не се надвишава максималната стойност на субсидията.
Адекватното финансово планиране е предпоставка за успешно и ефикасно изпълнение.
Финансовият план е разработен спрямо модел на индикативна финансовата таблица, в която
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при процеса на информиране и консултиране са нанесени всички заявени намерения от
потенциални бенефициенти със стойности, а разпределението е прецизирано при
консултации и обсъждания със заинтересованите страни. Полученият финансов модел с
прогнозното парично разпределение на всички заявени проекти, е пренесен като процентно
съотношение върху допустимия финансов ресурс, за който се кандидатства със стратегията.
Заявените стойности на проектите са използвани за определяне на минималния и
максималния размер на финансовата помощ по мерките при спазване на условията на ВОМР.
Активното участие на заинтересованите страни при планиране и обсъждане на финансовия
план на Стратегията за ВОМР дава увереност за неговата точност и изпълнимост.
7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия:
Стратегията за ВОМР е разработена за прилагане на територията на МИГ „Главиница –
Ситово Крайдунавска Добруджа“ при спазване на Насоките за определяне на условията за
кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за водено от общностите
местно развитие за прием през 2017 година и 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" на мярка 19 „ВОМР" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
СВОМР е с период на действие 31.12.2020 г., като окончателното изпълнение на
дейностите на МИГ, свързани с прилагането на СВОМР по подмярка 19.2. и дейностите по
управление и популяризиране на Стратегията по подмярка 19.4., приключват не по-късно от
30.09.2023 г.
Индикативният период на плана за действие е с начален срок в зависимост от датата
на сключване на Споразумение, и ще бъде с продължителност под 6 години, в индикативни
времеви граници от 01.01.2018 г. до 30.09.2023 г. (69 месеца), като приемите и договарянето
на проектни предложения в рамките на СВОМР трябва да са приключили до 31.12.2020 г.
Изпълнението на СВОМР може да приключи и по-рано, в случай, че се изпълнят целите и
индикаторите за усвояване на средствата по нея, договорени са проектите по мерки, и
проектите на бенефициентите са изпълнени и отчетени по-рано от крайния срок.
Стратегията за ВОМР на МИГ е програмен и финансов инструмент за подкрепа на
проекти, на база проучена и обоснована местна потребност. Прилагането на СВОМР започва
след нейното одобрение и сключване на Споразумение с Управляващите органи на
финансиращите програми ПРСР, ОПРЧР и ОПНОИР.
Планът за действие е най-важният механизъм за управление на процеса по
прилагане на стратегията. Той се описва в СВОМР, но трябва бъде изготвен в най-висока
степен на пълнота и подробност, да бъде систематично изпълняван и периодично
актуализиран при съобразяване на многостранните аспекти, изисквания и условия на
средата.
По отношение на хронологичния аспект - времеви хоризонт на планиране, се отчита
необходимост от предприемане на първоначални, процесни, коригиращи и окончателни
действия, както и съобразяване с характеристиките „последователност“ и „паралелност“ на
определени дейности, които са свързани, взаимно обусловени или периодично повтарящи се.
По предназначението си плановете /и отчетите по тях/ са адресирани едновременно
към:
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вътрешно-организационната среда на МИГ;
външна за организацията МИГ среда.
Във вътрешно-организационната среда планирането се извършва от Екипа под
ръководството на изпълнителния директор, а одобряването на дългосрочния план за
действие, годишните планове, вкл. техните актуализации или промени,както и докладите по
изпълнението им, е двустепенно и съгласно устава на МИГ се осъществява от Колективния
управителен орган - УС и Колективния върховен орган – ОС.
Взаимодействието във външната за МИГ среда се осъществява по линия на:
- Публичното оповестяване на плановете и докладите за изпълнението им;
- Действия по представяне на планови и отчетни документи на МИГ в съответните
Управляващи органи или в институции за уведомяване, съгласуване, одобрение,
публикуване в специализиран сайт или за проверка /външен мониторинг, одит и др./.
Примерната структура на действията по планиране от страна на МИГ следва
логиката:
- Първоначално планиране за целия период на прилагане на СВОМР.
- Подробно /детайлно/ планиране и програмиране за по-кратки периоди– Годишен план.
- Актуализиране /промени/ на плановете с цел подобряване,или на база изводи от
оценка на изпълнението и оценка на риска при прилагането на Система за оценка и
мониторинг на СВОМР, или в случаи на промяна в приложимата нормативна уредба.
-

При предприемане на всяко планиране, според периода, за който се отнася, се
включват всички необходими дейности за изпълнение на стратегията, с идентифициране
на необходимите за това ресурси: човешки, технически, информационни, финансови.
Важен източник на информация за годишното планиране ще бъдат отчетите за предходен
период, в които се проследява степента на постигане на целите и на индикаторите за
изпълнение и резултат. При изпълнение на плановете по прилагане на СВОМР, които са с
различен времеви хоризонт – за периода или за годината, МИГ разработва и публикува
графици, работни програми и тематични планове, от които задължително:
1) Индикативни годишни работни програми ИГРП за планираните приеми на проекти.
2) Комуникационен план за информация и публичност и годишни програми към него.
3) График на дейностите, свързани с информиране, консултиране и обучения по СВОМР
и мерките от нея, с индикативни дати, място на провеждане, тема/и, целева група участници,
канали за получаване на подробна информация.
МИГ спазва всички изисквания на Раздел II „Задължения на страните по
споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР във връзка с изпълнението на
стратегията за ВОМР“ , чл. 62, чл. 63 и следващите от Наредба 22/2015 г., вкл. нейните
изменения и допълнения.
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ВОМР е метод за включване на партньори на местно ниво, включително на
гражданското общество и местните икономически субекти в разработването и прилагането на
местни интегрирани стратегии, които спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.
Процесът на пряко участие „отдолу-нагоре“ще включва местните участници и при
планирането.
Стратегическата рамка е структурирана около една основна цел, базирана на три
приоритета, от които са изведени специфичните цели и мерки. Изпълнението на целите
трябва да води до удовлетворяване на заявените потребности, за което заинтересованите
страни и местните участници да се поддържат в информираност и да се насърчава участието
им в подхода. Постигането на целите в стратегията се осъществява чрез 10 мерки, като за
всяка е планиран финансов ресурс, за да се подкрепят проекти в обхвата на допустимите
дейности по мярката. СВОМР на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”планира
съфинансиране от ЕЗФРСР и ЕСФ по 3 програми. Условията за предоставяне на финансиране
съответстват на:
- Наредба №22 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 ПРСР за периода 2014-2020 г., Глава ІV„Условия и ред за предоставяне
на финансова помощ от Стратегиите за ВОМР“;
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за
координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и
местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от
общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г.
НАЙ-ВАЖНИТЕ СТЪПКИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА МИГ, КОИТО ДА
ПРЕВЪРНАТ ЦЕЛИТЕ В РЕЗУЛТАТИ, СА СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА
РЕСУРСИ, УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ. Това обуславя и необходимостта от
планиране и целенасочени действия за изпълнение на:
 Изготвяне на Индикативна годишна работна програма – за 2018, 2019, 2020 г.;
Съгласно разпоредбите на Наредба 22/2015 г. МИГ изготвя и публикува ИГРП за
планираните приеми в срок до 30 ноември на предходната година. В съответствие с
Минималните изисквания, разработени на основание ПМС 161/2016 г., срокът за обявяване,
обсъждане и съгласуване с УО на ОП на ИГРП за многофондовите стратегии е 30 август на
предходната година. МИГ ще спазва приложимите за конкретната стратегия изисквания и
условия съгласно сключеното споразумение с УО и актуалната нормативна база.
 Организиране на приеми и оценка на проектни предложения по Стратегията;
От началото на 2018 г. до края на 2020 г., в съответствие с ИГРП, ще бъдат организирани
приеми на проектни предложения, с които местните бенефициенти ще кандидатстват за
финансиране, в съответствие с обявените Насоки за кандидатстване и образците към тях в
ИСУН 2020, в рамките на наличния бюджет по мерки, определен във финансовия план.
Тази дейност изисква от МИГ следните действия:
- Да разработи, съгласува, одобри и оповести Процедура за подбор на проектни
предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на МИГ, която се извършва
по условията и реда на раздел I „Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от глава пета
от ПМС № 161, в съответствие с разпоредбите на чл.45 от Наредба 22/2015 г.;
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- Да обявява прием на проекти по мерките при стриктно спазване на изискванията на
чл.46 от Наредба 22/2015 г. и да изпълни свързаните с приемите действия по разработване
на Насоки за кандидатстване по всяка една от мерките, както и съответните образци на
документи към тях; подготвяне в ИСУН на проекта на процедура за прием на проекти в
съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 от Наредба 22/2015 г. и Насоките за
кандидатстване, включително относимите документи по приложение № 11, при спазване на
срока за информиране с писмо УО на ПРСР 2014 - 2020 г.
- Въз основа на одобрената СВОМР, включените в нея мерки за финансиране от ОП
/ЕСИФ/ и одобрената ИГРП, делегираните на МИГ функции по чл. 42 от ПМС
161/04.07.2015 г. по утвърждаване на насоки и/или друг документ по реда на чл. 26, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ, при спазване на указанията на УО на финансиращите програми, да изготвя
проект за Насоки за кандидатстване по утвърден унифициран образец, които включват
условия за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти с приложенията
към тях и с посочени критерии и методика за оценка на проектните предложения. В
зависимост от спецификата на конкретната процедура МИГ подготвя и всички относими
допълнителни приложения, които трябва да бъдат представени към проектното предложение
или трябва да се представят попълнени от кандидатите.
- Да планира, оповести и организира процеса по информиране, консултиране и
подпомагане на подготовката на проекти. Да поддържа деловодна система и архив, от които
да бъдат проследими актовете на органите на МИГ, да информира, консултира и подпомага
подготовката на проекти на потенциални кандидати и изпълнява всички останали дейности,
посочени в чл. 62 Раздел ІI от Наредба №22/2015 г.
- Да извърши подбор на външни експерти-оценители и да сключи договори с тях;
- Да определи с вътрешен административен акт Комисия за избор на проекти/Комисия
за подбор на проектни предложения за всеки прием на проекти и да организира дейността й;
- Да провежда всяка процедура за прием и подбор на проектни предложения в
съответствие с разпоредбите на чл.46 и следващите до чл.60 от Наредба 22/2015 г.;
- Поддържане на деловодна система и архив, от които могат да бъдат проследени
актовете на органите на МИГ, вкл. електронен архив и информация на сайта;
- Подпомагане на бенефициентите при изпълнение и отчитане на проектите;
- Текущо прилагане на Системата за мониторинг и контрол на изпълнението като
детайлно се планират и документират дейностите за съответния времеви период;
- Изготвяне на годишни доклади за напредъка по прилагането на Стратегията,
мониторингови доклади и окончателен доклад за изпълнението;
- Осигуряване на мониторинг и контрол по устойчивостта на подкрепените
проекти до 5 години след приключване на дейностите и извършването на плащания.
При изпълнение на плана за действие МИГ ще спазва хоризонталните принципи
за равни възможности, равнопоставеност, превенция от дискриминация.Процедурите и
обективните критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, които ще прилага
МИГ са недискриминационни и прозрачни (съгласно изискванията, определени в Раздел І
“Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ”). Подборът на проекти
ще се извършва посредством определените за всяка мярка критерии за избор и в съответствие
с прозрачна и предварително оповестена на всички потенциални бенефициенти процедура.
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При планиране на дейностите МИГ определя отговорности и срокове, които при
нормативно обоснована необходимост подлежат на актуализиране:
Приемите на проекти се планират и осъществяват преди крайния срок 31.12.2012г., а
изпълнението на договорените проекти по правилото за програмния период n+3 години, но
не по-късно от 30.06.2023 г. на ниво проект, и не по-късно от 30.09.2023 г. за стратегията.
Периодът за прием се определя с решение на УС на МИГ, но нее по-кратък от 1
месец.
Одобрените проекти за финансиране от ЕЗФРСРсе изпълняват в срок до 24 мес.,
считано от:
- датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ –за
кандидати, които не са възложители по смисъла на ЗОП;
- датата на уведомяване на получателя на финансова помощ за решението за
съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител
по проекта, когато получателят е възложител по ЗОП.
МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и получателите на финансова
помощ при изпълнение на стратегията за ВОМР ще осигурят информираност и публичност
на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в
Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна
стратегия за програмен период 2014-2020 г. и при спазване на чл.86 от Наредба № 22/2015 г.
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:
8.1. Организационна структура на МИГ:

организационна
структура/схема.
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8.2. Управление на МИГ:

- органи за
управление и
контрол;

Органи за управление на МИГ, съгласно Устава на Сдружението са:
Върховен колективен орган - Общото събрание на СНЦ МИГ
„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ в което членуват
физически и юридически лица. Членовете отговарят на условията
физическите лица да имат постоянен адрес или да работят на
територията на общините Главиница и Ситово, а юридическите лица да
имат седалище и адрес на управление на територията на действие на
МИГ, съвпадаща с административно-териториалните граници на
общините Главиница и Ситово от област Силистра.
Членовете на Общото събрание са представители на публичния,
стопанския и нестопанския сектор на територията, като част от публичночастното партньорство, на което се основава МИГ.
Към момента на подготовка и кандидатстване със стратегията и при
последната съдебна регистрация на СНЦ МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа", Общото събрание се състои от 35 члена, от
които 3-ма са представители на публичния сектор, 16 – на стопанския
сектор и 16 – на нестопанския сектор. Броят на представителите на никой
от секторите не надвишава 49 % от общия брой на членовете.
Съотношението между трите сектора в Общото събрание на МИГ е
както следва: Публичен сектор – 8,6 %; Нестопански сектор –45,7%;
Стопански сектор –45,7 %.
В Общото събрание на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“ има членове от 23 населени места, които
представляват 65,7 % от общо 35-те населени места, включени в
административно-териториалните граници на двете общини. В състава на
колективния върховен орган на МИГ са представени с един или повече
представители 13 от общо 14 идентифицирани в проучванията
заинтересовани страни по СВОМР, сред които от ПС - двете общини
от територията, образователна институция; НС - 3 НПО, 7 читалища, 5
активни граждани и 1 гражданин -представител на уязвима малцинствена
група-роми; СС - 2 предприятия за първична преработка на
селскостопански продукти; 1 производствено микропредприятие; 5
фирми от сферата на търговията и услугите, в т.ч. 1 от сферата на
комуникационните технологии и Интернет услуги; 7 земеделски
производители, в т.ч. 2 са фирми с по-едри стопанства и 5 ЗП физически
лица с по-малки стопанства.
Общото събрание приема всички важни решения, свързани с дейността
на Сдружението, описани в Устава. Текущата дейност на МИГ между две
общи събрания се ръководи от Управителен съвет (УС).
Върховен управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е Управителният съвет.
Управителният съвет е 7-членен (седемчленен), като членовете му са
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избрани с решение на колективния върховен орган - ОС сред членовете
на Сдружението и отговарят на същите условия за физическите и
юридическите лица, както всички членове на ОС.
Разпределението на Управителният съвет на Сдружението по сектори е
както следва: Един представител на Публичния сектор /ПС/; трима
представители на стопанския сектор /СС/ и трима представители на
нестопанския сектор /НС/. Никой от секторите, представени в УС не
надвишава 49 % от общия брой, като съотношението е следното: Общо 7
члена на УС, от които представители на ПС 1 член – 14,28 %;
представители на СС 3 члена – 42,85 %; НС 3 члена – 42,85 %.
Председателят на УС, избран от ОС измежду членовете му,
представлява Сдружението по силата на Устава и съдебното решение и
ръководи неговата дейност. Председател на УС е представителят на
Община Ситово в ОС и в УС на Сдружението.
/Приложения: Устав на МИГ, Списък на членовете на колективния
върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ; документи,
доказващи принадлежност на членовете към съответния сектор и
заинтересована страна./

- описание на
позициите
и
изискванията към
изпълнителния
директор
и
персонала.

Изпълнителен екип- служители на утвърдени от УС позиции и избрани в
съответствие с предварително оповестените изисквания, които при
осигурено финансиране се назначават на трудов договор. За прилагане на
стратегията са утвърдени три работни позиции за Екипа на МИГ:
изпълнителен директор, експерт по прилагане на стратегията и
счетоводител.
Позиция в Екипа: Изпълнителен директор
Изпълнителният директор ръководи и организира цялостната дейност на
Екипа и офиса на Сдружението в съответствие с устава, правилника за
дейността и вътрешния ред при спазване на всички приложими
нормативни актове. Има задължения да привежда в изпълнение
решенията на УС и Общото събрание, както и издадените заповеди от
председателя на УС. Има правомощия и отговорности съгласно устава и
решенията на Общото събрание и УС, описани в съдебното решение.
Основните му отговорности са свързани с управление на човешките,
финансови и материални ресурси на Сдружението. Основните задължения
на ИД са свързани с последователно изпълнение на дейностите по
прилагането на стратегията за ВОМР и организиране на процедурите за
прием, оценка и мониторинг на проектните предложения. Носи
отговорност за постигане на целите и индикаторите за изпълнение и
резултат. Организира дейностите за функциониране на офиса и възлагане
на обществените поръчки при изпълнение на бюджета, разпределя задачи
към персонала, поддържа комуникация с УО на програмите,
финансиращи СВОМР, с ДФЗ и институциите, отговаря за спазване на
изискванията за информация и публичност, работи за създаване на
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партньорства и сътрудничества в общността и извън нея. Заедно с Екипа
изготвя периодични и годишни доклади. Изпълнява задълженията си,
подробно описани в длъжностната характеристика.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование, най малко степен „бакалавър“;
2. Професионален стаж най-малко 5 години;
3. Управленски опит най-малко две години;
4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над
100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори,
и наличие на най-малко 1 година опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.
Допълнителни изисквания:
- Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet;
- Кандидатът да познава общинските планове за развитие;
- Да може да работи на гъвкаво работно време;
- Да има възможност и мотивация да участва в обучения и работни
срещи в рамките на ненормирано работно време;
- Да познава добре изискванията на ПРСР 2014-2020, подхода ЛИДЕР и
ВОМР, оперативните програми, регламенти на ЕС, практики и
процедури на Държавен фонд „Земеделие”;
- Способност за планиране и организиране на дейността на НПО;
- Опит в областта на обществените поръчки.
Позиция в Екипа: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР.
Основните функции и отговорности на Експерта са свързани с
прилагането на одобрена за финансиране Стратегия за ВОМР. В периода
на прилагане, неговите задължения са: да консултира потенциални
бенефициенти като оформя писмени документи за всяка консултация, да
участва в подготовката на насоки и процедури за прием на проектни
предложения в ИСУН, да работи с външни експерти и оценители; да
подпомага работата на Комисията. Друга част от задълженията са
свързани с експертна помощ и консултиране на бенефициентите при
изпълнението и отчитането на проекти, както и с извършване на
мониторингови посещения на мястото на изпълнение, снимане и
изготвяне на протоколи и доклади от посещенията; обобщаване на
информацията в периодични и годишни мониторингови доклади. Участва
в цялостната дейност на организацията, вкл. в работата и с целевите
групи, в т.ч. уязвими и малцинствени групи от територията на прилагане
на СВОМР. Задълженията и отговорностите на Експерта са подробно
описани в длъжностната характеристика.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2. професионален стаж най-малко две години;
3. опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други
международни донори, и на най-малко 1 г. опит в изпълнението на
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подхода ЛИДЕР.
Допълнителни изисквания:
- Работа с MS Office , Word, Excel, електронна поща и Internet;
- Да познава добре изискванията на ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и
ОП, регламенти на ЕС, практики и процедури на ДФЗ;
- Да може да работи на гъвкаво работно време;
- Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките
на ненормирано работно време
- Способност да анализира информация, да я синтезира и представя
резултатите;
- Шофьорска книжка е предимство.
Позиция в Екипа: Счетоводител
Организира счетоводната отчетност и документооборота, свързан с
финансовата дейност на Сдружението и изпълнението на одобрените
бюджети при прилагане на подхода „Водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 година. Завежда пълен архив на
счетоводната
документация.
Обработва
първичните
разходооправдателни документи и води компютърно счетоводство със
съответните счетоводни програми и програмни продукти. Участва в
планирането на годишните бюджети и в подготовката на заявки за
плащане. Следи за законосъобразността на съставяните документи и
извършваните разходи. Изготвя годишните финансови отчети и подава
съответните декларации, формуляри и др. документи в институциите,
съгласно Закона за счетоводството, ЗЮЛНЦ и приложимата нормативна
база за ЮЛНЦ и в частност за МИГ. Изпълнява всички задължения,
подробно описани в длъжностната характеристика.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Да има придобита задължителна минимална степен „бакалавър“ на
завършено висше икономическо образование
2. и съответстващ към него действителен професионален стаж по
специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на
счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция,
данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол,
съответно:
- при магистърска степен - две години;
- при бакалавърска степен - три години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта
на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция,
данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
3. Да не е осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и по
глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.
Да отговаря на изискванията на чл.18 от Закона за счетоводството.
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4. Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от
ЕС или други международни донори е предимство;
Допълнителни изисквания:
- Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet;
- Да познава нормативните актове в областта на финансовата дейност,
счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; нормативните
актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство;
- Работа с компютърни системи/програми за счетоводна отчетност;
- Да познава ПРСР и нормативните актове, свързани с прилагането й /в
частта им финансови условия/; Правилата за работа и вътрешните
инструкции на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“;
- Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките
на ненормирано работно време;
- Способност да анализира финансова и счетоводна информация, да я
синтезира и представя резултатите.
/Приложения: Споразумения за сключване на трудов договор с лицата,
одобрени за служители, Длъжностни характеристики/
8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
Сдружение „Местна инициативна група Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ е
създадено и регистрирано при изпълнението 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“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Изпълненият договор по подмярка 431-2е със
срок от 20 месеца и на стойност –148 323,00 лв. без ДДС.Основните резултати от
изпълнението са учредяването и регистрирането на МИГ като публично-частно
партньорство и подготовка на Стратегия за местно развитие, която не е била одобрена за
финансиране. В периода от регистрацията през 2011г. до м.август 2017 г., функционирайки
самостоятелно МИГ е положила усилия да изпълнява целите и мисията си, въпреки липсата
на външно проектно финансиране. Реализирани са поредица от действия за мобилизиране на
местната общност и постигане на гражданска активност. Под формата на информационни и
неформални срещи, форуми и обучения са идентифицирани местни лидери, секторни
представители и заинтересовани страни, с очакването на територията да бъде приложен
подходът ЛИДЕР, а по-късно и ВОМР. МИГ е кандидатствал по обявените приеми, но два
пъти МИГ и Стратегиите не са били одобрени за финансиране.
Направени са изводи за причините, които са възпрепятствали одобрението и са взети
решения за провеждане на нов цялостен подготвителен процес, за да бъде разработена
актуална и съответстваща на Насоките по обявения през 2017г. прием Стратегия.
Обхватът на действие на МИГ съвпада с административните границите на община
Главиница и община Ситово, като включва цялата им територия, която е хомогенна, с
непрекъснати граници и сходни характеристики на развитие, което изостава в сравнение с
други части на областта и страната. Гражданският потенциал на територията е поддържан
през последните няколко години с усилията на Управителните съвети, съдействието на
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общините и ключовите местни лидери, заинтересовани от устойчивото развитие на селския
район.
Местната власт и на двете общини през изминалия програмен период е реализирала
поредица от проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 и ОП
„Развитие на човешките ресурси“. Изпълнени проекти има и от страна на неправителствените
организациите, които членуват в МИГ. Това е добра предпоставка за успешно прилагане на
стратегията с участието не само на Екипа и Управителния съвет, но и с включването на
капацитета, който вече притежават част от членовете на Общото събрание. /Приложение
Договор по подмярка 431-2 от ПРСР 2007-2013 г./
Самостоятелен офис на МИГ: По решение на Общинския съвет, Община Главиница е
предоставила на МИГ за безвъзмездно ползване за срок от 10 години самостоятелна
едноетажна сграда с площ 108 кв.м, за което е сключен договор между кмета на Община
Главиница и Председателя на УС на МИГ /приложен договор/. В сградата, предоставена
изцяло за офис на МИГ, са организирани едно работно помещение за екипа, отделна
заседателна зала за провеждане на срещи и заседания, самостоятелно помещение за
архива. Помещенията са обединени от коридор – с места за и посетители, има и санитарен
възел. Срещите и събитията с повече участници ще бъдат провеждани в залите на
общинските съвети на общините в състава на МИГ, за което са взети решения от ОбС.
Осигурени са условия за достъпна среда до офиса за хора с увреждания, за което има
издадено Становище от гл.архитект на Община Главиница/Приложения – Решение на ОбС –
Главиница, Договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, с приложен акт за
собственост и скица на помещенията, Становище от гл.архитект на Община Главиница за
достъпна среда; Заповед от Председателя на Ус на МИГ за организиране на офиса/.
Част от обзавеждането и оборудването, които ще бъдат използвани първоначално при
изпълнение на Стратегията е придобита със средства от безвъзмездно финансиране по
договор за прилагане на подготвителна мярка по подхода ЛИДЕР от периода 2007-2013. Част
от оборудването е осигурено от МИГ без ползване на външно финансиране.
Обзавеждането на работното помещение за предвидените трима служители на МИГ
включва 3 напълно оборудвани работни места с 3 бюра, 3 работни стола, офис шкафове.
Заседателната зала е обзаведена с конферентна маса и 10 стола; флипчарт и офис шкаф.
Архивното помещение е обзаведено с 1 офис шкаф, 1 бюро с контейнер и 1 работен стол.
Наличното оборудване се състои от 2 стационарни компютърни конфигурации, 1 лаптоп, 1
мултифункционално устройство–принтер,/копиране/сканиране, 1 отделен принтер. Лаптопът
при необходимост може да се използва и в архивното помещение./Приложения – документи,
доказващи наличието на обзавеждане и оборудване/.
Екип на МИГ: Осигурен е персонал с подходяща квалификация и опит като за целта е
проведена процедура по подбор на подходящи служители за позициите изпълнителен
директор, експерт и счетоводител. Сключени са предварителни споразумения с одобрените
кандидати за тези позиции. Лицата, одобрени от УС на МИГ, за позициите „Изпълнителен
директор“ и „Експерт по прилагане на СВОМР“ отговарят на всички изисквания за
образование/квалификация и опит. Те са с висше образование и притежават опит от работа
по проекти, финансирани чрез фондовете на ЕС, вкл. над 1 г. опит по ЛИДЕР. И двамата
бъдещи служители са били в екипа за изпълнение на подготвителна мярка по подхода
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LEADER от ПРСР 2007-2013 г. на позициите координатор и технически сътрудник.
Изпълнителният директор има дълъг професионален стаж и над 5 години управленски опит
като директор на образователна институция и зам. кмет на Община Главиница. Притежава
опит като ръководител на проекти по оперативните програми, най-вече ОП РЧР. Опитът му
по подхода ЛИДЕР е повече от една година, видно от договора за координатор проект със
срок на изпълнение 20 месеца. Управленският опит на Изпълнителния директор включва и
неправителствен сектор: Председател на УС на МИГ „Главиница-Ситово КД“ в периода
м.05.2016 г. - м.08.2017 г.; член на УС на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“,
председател на УС на СНЦ. Отговаря на изискването за опит в реализирането на проект,
програма или стратегия със стойност над 100 000 лева, тъй като само проектът по ЛИДЕР е
на стойност 148 323 лева.
Лицето, одобрено от УС на МИГ за длъжността „Експерт по прилагане на СВОМР“ е с
магистърска степен по специалност „Публична администрация“. Притежава над 1 година
опит по подхода ЛИДЕР за периода 2007-2013 г. като технически сътрудник, назначен на
трудов договор за срок от 18 месеца, при изпълнение на проект по подготвителна фаза,
когато се учредява и регистрира МИГ „Главиница – Ситово“ и е изготвена първата стратегия
за местно развитие на територията. Експертът притежава опит и при изпълнение на проекти в
сферата на културното наследство и фолклора, както и управленски и организационен опит в
нестопанския сектор като Председател на читалищно настоятелство и ръководител на
фолклорни групи. Има професионален опит в социалната сфера като социален работник в
Община Главиница, който ще бъде ценен при прилагане на мерките от ОП РЧР и ОП НОИР.
Лицето, одобрено за длъжността Счетоводител на МИГ притежава висше образование
по специалността „Счетоводство и контрол“, има дълъг професионален стаж и опит като
счетоводител в бюджетни организации и като главен счетоводител на Община Главиница.
Отговаря на изискванията на Закона за счетоводството за длъжността „счетоводител“.
Притежава и допълнителен опит за финансово-счетоводно управление и изпълнение на
проекти и проектни бюджети. /Приложения: Автобиографии; Документи, доказващи
образование, квалификация, професионален стаж, управленски опит и опит в изпълнение на
проекти, съгласно изискванията за длъжността/.
С приети решения на Общинските съвети на Главиница и Ситово от заседания,
проведени през м.юли 2017 г., е осигурен в дългосрочен план местен финансов ресурс в
размер на 35 хиляди лева, с които МИГ ще може да започне работа веднага след
евентуалното одобряване на Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Осигурените местни финансови средства представляват 5.37 % от средствата за
управление и популяризиране на СВОМР, за които МИГ ще кандидатства по подмярка
19.4.–651932,68 лева / 333 333 евро./Приложения : Решения на Общинските съвети/
3,2 % от населението - 494 жители от 15 353, подкрепя СВОМР. /Приложение: Списък/
8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:
Процесът на наблюдение и оценка на изпълнението на Стратегията за водено от
общностите местно развитие се основава на цялостната рамка на Програмата за развитие на
селските райони и на установените от МИГ правила. Наблюдението на стратегията е процес
на целенасочено и постоянно генериране, структуриране и обработване на информация,
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свързана с прилагането; анализиране на тази информация и използване на анализите с цел:
- установяване на напредъка на изпълнението на Стратегията и гарантиране на
обективна основа за управленските решения;
- при идентифицирани проблеми и необходимост - прилагане на коригиращи мерки за
постигане на предварително поставените в Стратегията цели;
- оценка на съотношението ресурси – резултати и оценка на процесите;
- попълване на актуални данни в системата за отчетност;
- прозрачност в общността и информираност на заинтересованите страни.
МИГ ще отчита напредъка в прилагането на Стратегията чрез система за текущ
мониторинг и оценка, с цел наблюдение и контрол върху изпълнението на
качествените, времевите, количествените и финансови параметри. Мониторингът ще
бъде и инструмент за наблюдение и контрол на финансираните проекти, чрез който може да
бъде набавена информация за степента на прилагане на мерките на СВОМР с оглед на цели и
индикатори. Съгласно Рамката за мониторинг и оценка на общата селскостопанска политика
за периода 2014-2020 г., оценката представлява систематичен инструмент, който разглежда
резултатите и въздействията на СВОМР, оценявайки ефективността, ефикасността и
полезността на мерките и предоставя сведения за процеса на вземане на решения.
При извършването на оценката се разчита главно на данните и информацията,
събрани чрез мониторинга. Целта на мониторинга е свързана с успешното прилагане и
отчитането на изпълнението на СВОМР, но и с вземането на правилни решения по
отношение дейността на МИГ и потенциалната необходимост от актуализация на
стратегията. Двата процеса – на реализация и на наблюдение на СВОМР, текат паралелно и
получената обратна връзка от мониторинга и оценката ще може текущо да се използва като
коректив на работата на МИГ, както и за проследяване спазването на баланса на
изразходвани средства спрямо постигнати резултати.
Оценката ще дава отговор на следните въпроси:
- Доколко ефективно се прилагат мерките;
- До каква степен при прилагането на мерките е обхваната територията на МИГ, както и
идентифицираните заинтересовани групи;
- До каква степен изпълнението на финансираните проекти допринася за постигането на
целите и индикаторите на стратегията;
- Какви проблеми възникват в процеса на прилагане на договорените проекти;
- Какви проблеми възникват в процеса на администриране на стратегията;
- Какви коригиращи мерки следва да бъдат предприети.
Общите критерии, на базата на които ще се правят изводи за качеството на изпълнение са:
- Ефективност;
- Ефикасност;
- Изпълнение на стратегическата рамка на СВОМР;
- Постигнати резултати;
- Степен на въздействие върху местните общности;
- Устойчивост.
Мониторингът и оценката ще се основават на Вътрешни правила за мониторинг и оценка,
разработени от екипа на МИГ и приети от УС. МИГ ще извършва мониторинг с помощта на
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индикатори за изпълнение и резултат на ниво проект, мярка, програма и стратегия .
За целите на мониторинга върху изпълнението на Стратегията, ще се вземат предвид
следните стойности: брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на
одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на
подадените заявки за плащане, брой и стойност на одобрените заявки за плащане, брой и
стойност на успешно приключилите проекти, устойчивост на резултатите от проектите.
Основни източници на информацията ще бъдат ИСУН 2020 и регистрите за проектни
предложения на МИГ, които ще се допълват при всяка постъпила информация с данните от
документни източници – протоколи, отчети, доклади, писма и др. В процеса на мониторинг
на СВОМР ще се проследяват следните показатели:
 заложените количествени и финансови индикатори, които отчитат резултатите и
въздействието от изпълнението на Стратегията;
 времевият график, организацията и методите на изпълнение;
 мерките за осигуряване на информация и публичност за изпълнението.
Допънителни, но не по-малко важни източници за информация, които ще се
използват за набиране на необходимата информация са:
- протоколите от проведените общи събрания и от заседанията на управителните и
спомагателните органи на МИГ;
- протоколите или други документи от проведените работни срещи на служителите от
екипа на МИГ;
- подготвените и публикувани Насоки за кандидатстване по мерки;
- ИСУН 2020;
- зададените въпроси от бенефициенти по телефон и електронна поща;
- проявения интерес към поканите за представяне на проектопредложения;
- подадените по отделните покани проектопредложения;
- осъщественото наблюдение по реализация на одобрените и финансирани проекти;
- осъществени посещения на място;
- подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане към
Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
- списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на
Комисията за подбор на проектни предложения;
- заверени копия на сключените договори и проектните досиета;
- регистър на договорените проекти;
- данни за икономическото развитие на отделните сектори в на територията на МИГ,
както и социално-икономическите характеристики на територията (източник на данни ще
бъдат НСИ, анализите на Дирекция “Агростатистика” към МЗХГ, включително Системата за
земеделска счетоводна информация - СЗСИ);
- информация от базата статистически данни за селските райони на Дирекция “РСР”.
Наблюдението на изпълнението на СВОМР ще се извършва от служителите на МИГ.
Пряко ангажиран в актуализирането на базите данни е експертът по прилагане на СВОМР.
Бенефициентите по Стратегията ще предоставят данни за наблюдение към заявленията за
подпомагане. Периодично ще бъде възлагана външна експертна оценка. Отговорен за
набирането, обработването и съхраняването на данни ще е Изпълнителният директор на
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МИГ, който трябва да организира и контролира процеса.
Система за оценка на Стратегията: Оценката е дейност, която се извършва
систематично въз основа на определени стандарти и предварително определени критерии за
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
Критериите могат да имат еднаква или различна за всеки един от тях тежест. Системата за
оценка ще съдържа информация за прогреса в изпълнението на проекти, финансирани в
рамките на СВОМР. Тя ще включва параметрите: дата на изпращането на уведомителното
писмо до бенефициента за провеждане на проверка на място; заповед на изпълнителния
директор за извършване на проверката; констативен протокол за проведената проверка.
Проверен на място ще бъде всеки подкрепен от СМР проект най-малко два пъти за периода
на реализацията му. Данните от оценката на прилагането на СМР и изпълнението на
проектите в рамките на СМР ще се описват в Мониторинговите доклади и ще станат част от
годишните доклади за напредъка.
Самите проверки могат да бъдат три вида:
 тематична проверка;
 многостранна или цялостна проверка;
 проверка по сигнал.
Процес на оценка на Стратегията и проектите към нея: При прилагане на Стратегията
задължително се осъществяват дейности по мониторинг и контрол на изпълнението на
самата стратегия и на проектите, одобрени за изпълнение по отделните мерки. Това става
посредством предварително заложени индикатори на ниво Стратегия, на ниво мярка по
стратегията и на ниво проект при изготвяне на заявлението и бизнес плана. Системата от
индикатори съответства на основните принципи на планирането и кореспондира с целите и с
очакваните резултати. Отговорен за наблюдението на проектите е експертът по прилагане на
Стратегията, който извършва посещения на място и изготвя мониторингов доклад, който
предлага за утвърждаване от изпълнителния директор и за одобрение от Управителния съвет
на МИГ. Мониторингови доклади се изготвят поне два пъти годишно. В края на прилагане на
Стратегията се изготвя обобщен мониторингов доклад. Наблюдението и контролът по
проектите се извършва в продължение на пет години от извършване на окончателното
плащане на безвъзмездната финансова помощ. Когато е приложимо, се включват индикатори
за мониторинг на състоянието на околната среда или нейни компоненти и/или индикатори за
наблюдение на въздействието на проектите върху околната среда. Такива мерки и
индикатори могат да се предпишат на ниво подготовка на проектно предложение при
задължителната процедура за съгласуване на инвестиционното предложение с компетентните
органи по околна среда.
Система за самооценка: МИГ ще отделя специално внимание на процеса на
самооценка. Това се налага и поради значимата роля, която следва да има местната общност
в реализацията на подхода ВОМР. МИГ ще извършва самооценка (оценка на работата си) по
отношение на напредъка в прилагането на СВОМР чрез базовите индикатори, както и чрез
бюджетните индикатори, индикаторите за изпълнение и индикаторите за резултат. Оценката
ще се базира на набраната информация чрез системата за наблюдение. Самооценка на
работата на органите на МИГ и на изпълнителния екип на МИГ при реализация на СВОМР
ще се извършват от Екипа на МИГ, вкл. и членове на УС. За организирането и извършването
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на оценката ще е отговорен Изпълнителният директор. Ще бъде изготвен график за
извършването на самооценката, който ще бъде съобразен с графика на изпълнение на
СВОМР и с подготовката на ежегодните доклади за напредъка. Процес на самооценка ще
бъде иницииран поне един път годишно и резултатите от него ще станат част от годишния
доклад за напредък. При процеса на самооценка МИГ ще се ръководи от принципа за широко
участие на заинтересованите страни в него. Могат да бъдат привлечени експерти и от други
МИГ за въвеждане на партньорски елемент в проверката. За самооценката ще бъде използван
набор от инструменти: анализ на данни, интервю, проучване, мозъчна атака, фокус групи,
добри практики, опит на други МИГ.
Процесът на самооценка на МИГ ще преминава през следните етапи:
1. Самият МИГ
идентифицира необходимостта да се оцени даден аспект на
реализацията на Стратегията, взема решение за започване и избира методите.
2. МИГ изготвя въпросите/критериите за оценка и план график за наблюдение.
3. Набират се данните, необходими за самооценката.
4. Данните се анализират, изготвят се заключения и отговори.
5. Стратегията и дейността на МИГ се променят/пренасочват съобразно резултатите от
оценката и формулираните препоръки, като при необходимост се извършват задължителните
за това административни процедури. Резултатите от самооценката се включват в годишните
доклади. Оценка на рисковете: В процеса на реализирането на мониторинга и
оценката/самооценката е възможно да възникнат пречки пред наблюдението, оценяването и
събирането на данни. Затова е необходимо да бъде извършена оценка на рисковете - те
следва да бъдат предварително прогнозирани и да бъдат набелязани стъпки за
предотвратяването им или за намаляване/преодоляване на негативните последици от
възникването им. Възможните рискове при набирането на данни, наблюдението и оценката
са: неспазване на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от страна
на бенефициентите, поради недостатъчна информираност; опорочаване на проверките на
място поради неясно разписани или неспазени процедурни изисквания; липса на обективност
при извършване на самооценката. С цел да бъде предотвратена появата на тези пречки, е
необходимо внимателно да бъдат планирани сроковете за актуализирането и поддържането
на информационните бази данни, ясно да бъдат разписани процедури, да бъдат спазвани
сроковете, да се предприемат мерки за информираността на бенефициентите; да бъдат
привличани активни членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг, оценка и
самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на интереси.
Прозрачността и отвореността към бенефициентите, както и работата по оказване на
подкрепа при тяхното кандидатстване и впоследствие - при изпълнението на финансираните
проекти ще е гаранция за получаване на необходимата информация за попълване на
информационната база данни на МИГ.Разписаните правила за управлението и мониторинга
на изпълнението на СМР, оценяването на прогреса в изпълнението на СМР и самооценката
ще позволят навременно прогнозиране и намиране на решение при евентуално възникване на
бъдещи пречки, така че да бъде осигурено безпрепятствено постигане на целите на СМР.
Екипната работа на служителите на МИГ и взаимодействието с останалите негови органи е
от изключителна важност. При спазване на правилата за периодично и правилно
целеполагане и екипност в работата, ще могат да се преодоляват евентуално възникналите
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форсмажорни обстоятелства, а при възникване на закъснения - те ще могат да се
компенсират, без да се нарушават сроковете по изпълнение на договора. Важна част от
системата за мониторинг и оценка ще бъде и процедурата за администриране и
докладване на нередности, разработена като част от цялостната система с цел
предотвратяване и/или ранно откриване на „нередност и измама“, съгласно
определението на ЕК, начините за докладване и осъществяване на проверки по сигнал.
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)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Индикатор
Общ размер на публичната помощ
Общ брой проекти по СВОМР
Проекти, подкрепени по ПРСР
Проекти, подкрепени по ОПНОИР
Проекти, подкрепени по ОПРЧР
Проекти, въвеждащи иновации -СВОМР
Проекти на земеделски стопани в
чувствителен сектор или биоземеделие
Модернизирани стопанства, вкл. чрез
енергийна ефективност
Подкрепени проекти за неземеделски
дейности, вкл. нови за територията
Проекти за образов., социално-здравна и
трудова интеграция ОП РЧР и ОП НОИР
Общо участници от целевите групи по т.8,
получили проектна подкрепа
Работни места, разкрити в подпомогнатите
проекти по ПРСР
Предприятия, въвели нови модели и
системи след подкрепа по ОПРЧР
Работни места с подобрени условия на труд
след подкрепата по ОПРЧР
Проекти за техническа инфраструктура
Проекти за социална и/или образователна
инфраструктура
Проекти за публична туристическа
инфраструктура
Проекти на стопанския сектор
Проекти на публичния сектор
Проекти на нестопанския сектор

Мерна
единица
лева
брой
брой
брой
брой
брой

Целева
стойност
3 442 230
55
44
4
7
15

Източник на
информация
Отчети на МИГ
Отчети на МИГ
Отчети на МИГ
Отчети на МИГ
Отчети на МИГ
Отчети на МИГ

брой

6

Отчети на МИГ

брой

8

Отчети на МИГ

брой

6

Отчети на МИГ

брой

7

Отчети на МИГ

брой

170

Отчети на МИГ

брой

36

Отчети на МИГ

брой

20

Отчети на МИГ

брой
брой

30

Отчети на МИГ

2

Отчети на МИГ

брой

2

Отчети на МИГ

брой
брой
брой
брой

2

Отчети на МИГ

34
11
10

Отчети на МИГ
Отчети на МИГ
Отчети на МИГ
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21
22
23

Интегрирани в образователната система
деца и младежи от маргинализирани групи
след подкрепа по ОПНОИР
Интегрирани на пазара на труда неактивни и
безработни лица след подкрепа по ОПРЧР
Брой проекти за оползотворяване на
природното и културното наследство

брой

80

Отчети на МИГ

брой

30

Отчети на МИГ

брой

6

Отчети на МИГ

9.2. Индикатори по мерки:
Наименование на мярката,
подкрепена от ЕЗФРСР
ПРСР – СВОМР
ИЗТОЧНИК НА ДАННИ ЗА
ИЗМЕРВАНЕ

Име на индикатора

Общо публични разходи в лева

ПРСР, M04 — Инвестиции в
материални активи (член 17 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Мярка
4.1.
Подкрепа
за
инвестиции
в
земеделски
стопанства
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ

Стойност

330 500

Брой на земеделските стопанства,
получили подпомагане по мярката

6

Брой модернизирани земеделски
стопанства, вкл. чрез въвеждане на
иновации и/или нови технологии

4

Брой проекти свързани с подкрепа на
стопанства
от
приоритетните
/чувствителни/ сектори по мярката

2

Брой работни места, разкрити в
подпомогнатите проекти

10

ПРСР, M04 — Инвестиции в
материални активи (член 17 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Мярка 4.1.2. Подкрепа за
инвестиции
в
земеделски
стопанства
по
Тематичната
подпрограма
за
малки
стопанства

Общо публични разходи в лева

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ

201 500

Брой на земеделските стопанства,
получаващи подпомагане по мярката

12

Брой проекти свързани с подкрепа на
стопанства
от
приоритетните
сектори на СВОМР

4

Брой модернизирани земеделски
стопанства, вкл. чрез въвеждане на
иновации и/или нови технологии

4
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Брой работни места, разкрити в
подпомогнатите проекти
Общо публични разходи в лева
ПРСР, M04 — Инвестиции в
материални активи (член 17 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Мярка 4.2
Инвестиции в
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ

206 000

Брой проекти, получаващи подкрепа
за инвестиции в
преработка и
търговия
на
селскостопански
продукти

2

Брой проекти на земеделски стопани,
получаващи подкрепа за инвестиции
в
преработка
на суровини от
приоритетните сектори

1

Брой работни места, разкрити в
подпомогнатите проекти

8

Общо публични разходи в лева
Брой проекти и бенефициенти,
ПРСР, M06 — Развитие на получаващи подкрепа за инвестиции
в неселскостопански дейности
стопанства и предприятия (член
19 от
Регламент (ЕС) № Брой
земеделски
стопанства,
1305/2013)
получаващи подкрепа за инвестиции
Мярка 6.4. Инвестиции в в неселскостопански дейности
подкрепа
на
неземеделски
Брой
проекти,
въвеждащи
дейности
иновативни
и/или
екологични
практики и/или технологии
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ
Брой проекти за производствени
дейности
Брой работни места, разкрити в
подпомогнатите проекти
Общо публични разходи в лева
ПРСР, М07 Основни услуги и
обновяване на селата в селските
райони (член 20 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013)
Мярка 7.2. Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването
на
всички
видове
малка
по
мащаби

8

294 000

6

1

2

2
10
660 000

Брой проекти, получили подкрепа за
инвестиции в малка по мащаби
инфраструктура

8

Брой подпомогнати
образователна
и
инфраструктура

4

обекти за
социална

Брой жители, които се ползват от

15 000
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инфраструктура

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ

подобрени услуги/инфраструктура
Брой населени места в който има
новоизградена
или
подобрена
инфраструктура
Общо публични разходи в лева

ПРСР,М07 Основни услуги и
обновяване на селата в селските
райони (член 20 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013)
Мярка 7.5. Инвестиции за
публично
ползване
в
инфраструктура
за
отдих,
туристическа инфраструктура
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ

Мярка, извън
ПРСР и
Регламент (ЕС) № 1305/2013),
отговаряща на целите им.
Мярка
19.05.
Проучване,
съхраняване и оползотворяване
на
природните
ресурси
и
културното
наследство
на
територията
на
общините
Главиница и Ситово
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ

12

117 350

Брой проекти, получили подкрепа по
мярката

2

Брой
проекти,
осигуряващи
безопасна и/или достъпна среда

2

Брой жители, които се ползват от
подобрена инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура

12 000

Общо публични разходи в лева

146 450

Брой проекти, получили подкрепа по
мярката

8

Брой
проведени
фестивали,
изложения и др. местни събития за
промотиране на селското природно и
културно наследство

5

Брой участници в събития и
дейности,
насърчаващи
междукултурните
взаимодействия
между различните етноси

630

Брой проучвания и програми,
свързани с опазване на природното и
културно наследство

6

Брой проекти, чрез които са
придобити материални активи, за подобра ресурсна обезпеченост на
читалища, НПО

4

Брой жители, които се ползват от
резултатите по проектите

10 000
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ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ - ЕСФ
ОП НОИР
МЯРКА 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА“
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Индикатор
Целева
Индикатор
Целева
стойност
стойност
1 Брой деца, ученици и младежи
100
Брой деца, ученици и
80
от маргинализирани общности
младежи от
(вкл.роми), участващи в мерки
маргинализирани общности
за образователна интеграция и
(вкл.роми), интегрирани в
реинтеграция.
образователната система
ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Индикатор
Целева
стойност
2 Брой други участници,
350
включени в дейности за
подкрепа на образователната
интеграция и реинтеграция
брой родители, настойници
100
брой съученици
250

ОПРЧР
МЯРКА
1.7.„ПРИСПОСОБЯВАНЕ
НА
РАБОТНИЦИТЕ
И
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ И
НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Индикатор
Целева
Индикатор
Целева
стойност
стойност
1 Брой предприятия, получили
25
Брой предприятия въвели
20
подкрепа
нови системи, практики и
инструменти за развитие на
човешките ресурси и
организация на труда
Брой заети лица, включително
70
Брой участници от
55
самостоятелно заети, в участие
подкрепените предприятия,
чието положение на пазара
на труда в рамките на 6
месеца след напускане на
операцията е по-добро
ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Индикатор
Целева
стойност
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2 Брой участници, включени в
проектни дейности по мярката
Обучения, практикуми,
семинари и др. – източник
списъци, отчети по проекти

130

ОПРЧР МЯРКА 2.1. „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ“
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Мярка Целева
Индикатор
стойност

Индикатор

Мярка Целева
стойност

1 Участници,
получили достъп
до социални и
здравни услуги

брой

100

Участници, които 6 м.
след приключване на
проекта имат достъп до
социални и здравни
услуги

брой

85

2 Участници,
получили достъп
до услуги,
свързани с
трудова
интеграция

брой

70

Участници, които при
брой
приключване на проекта
са започнали да търсят
работа/са ангажирани с
образование/обучение/са
получили квалификация
и имат работа

55

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Мярка Целева
стойност

Индикатор
3 Участници,
включени в
дейности в
инициативи за
социалноикономическа
интеграция и
преодоляване на
негативните
стереотипи

брой

500

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
- прилагане на
принципа на

Стратегията е разработена и ще бъде прилагана в съответствие с
принципа на равенство на жените и мъжете, който е основен
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равенство между хоризонтален приоритет на Европейската Общност. Принципът на
половете;
равенство е обяснен и възприет от местната общност още в етапа на
разработване на Стратегията. Ще бъде последователно отстояван в
процеса на прилагане на СВОМР, по отношение на членството, достъп
до информация, кандидатстване и подбор на проекти, участие в
дейности. Механизми за спазването му са и осигурените канали за
информация и публичност, уставът на МИГ, правилата за работа.
- допринасяне за
утвърждаване на
принципа на
равните
възможности;

- създаване на
условия за
превенция на
дискриминация
та.

Принципът на равните възможности е приложен още при създаването на
МИГ и при подготовката на СВОМР, протекла в прозрачен процес на
информиране и насърчаване, при спазване на принципа за доброволно
участие на всички желаещи. Той е и нормативно гарантиран чрез
процедурата за кандидатстване и оценка на проектни предложения по
електронен път чрез ИСУН 2020, както
и чрез предварително
оповестените обективни критерии за извършване на самата оценка,
разработени с участието на общността.
Принципът на превенцията на дискриминация, посочен в Европейските
директиви, означава предотвратяване на неблагоприятно третиране на
лице на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален
произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения,
политически или други мнения, принадлежност към национално
малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или
сексуална ориентация, отколкото се третира друго лице при сравними,
сходни обстоятелства.
Този принцип е приложен по време на подготовката на СВОМР на
територията на общините Главиница и Ситово, която се характеризира с
етническо, религиозно и културно многообразие. В проучванията,
анализите и проведените дейности по консултиране и обсъждания са
отчетени потребностите на всички местни хора без разлика от техния
произход, етнос, пол, социален статус. Нещо повече – местните лидери и
активни участници са изразили мнение за подкрепа на най-уязвимите
социални и етнически групи, което се изразява и в подбора на мерки по
специфичните цели, чрез които да бъдат постигнати приоритетите и
стратегическата цел на СВОМР.
В процеса на прилагане на стратегията ще се съблюдава
предотвратяването на каквито и да било условия за дискриминация във
всичките й възможни форми.

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
„Устойчивото развитие“ е намирането на баланс между опазването на околната среда,
икономическия прогрес и социалното развитие. В СВОМР принципът на устойчивото
развитие е заложен, за да гарантира постигането на целите на сегашните поколения без
нанасяне на щети и рискове за следващите поколения, свеждане до минимум на
неблагоприятните ефекти от човешката дейност върху природните ресурси; обвързване на
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икономическата с екологичната ефективност и природното равновесие; решаване на въпроси,
свързани със стопанските и природните условия на живот. Ще се насърчават
екологосъобразни проекти, допринасящи за устойчиво развитие и защита на околната среда.
10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
Принципът за насърчаване на заетостта и конкурентоспособността се спазва при
подготовката, реализацията /критерии за подбор на проекти/ и мониторинга на ниво проект.
СВОМР е с интегриран подход, осигуряващ връзката „технологии-знание“, чрез инвестиции
в материални активи и в развитието на местните човешки ресурси. Инвестициите в
материални активи за технологично модернизиране на земеделските и неземеделски
дейности на територията, разнообразяването на селската икономика чрез предприемачество и
умения в нови сфери,са предпоставки за конкурентоспособност.
10.4. Съответствие с програмите, финансирани от ЕСИФ:
Програмите на Структурните фондове на ЕС имат принос за изпълнението на
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на
икономическо, социално и териториално сближаване. Стратегията „Европа 2020 има 5
водещи цели: трудова заетост, иновации, климатични промени и енергия, образование,
бедност и социално изключване. От тях всички 5 цели имат пряка или косвена връзка с
целите, приоритетите и задачите на разработената стратегия, която предлага целенасочена и
интегрирана политика за съхраняване на местната специфика и възходящо устойчиво
развитие, при концентрация и координация на средствата, ефективност и ефикасност при
управлението им, баланс между икономическата и обществената сфера.СВОМР е базирана на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която в съответствие с
политиките на ЕС за същия период има 3 цели:Конкурентоспособност, по-високи доходи и
качествени храни; Екология и природа; Намаляване на бедността, социално включване,
качество на живот. За постигане на допълняемост и синергия в СВОМР са включени 3 мерки
от ОП, финансирани чрез ЕСФ. СВОМР е в съответствие с основната цел на ОП „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020: "Качеството на живот чрез подобряване на Човешкия
капитал; Заетост, Производителност, Образование и учене през целия живот;Социалното
включване“ чрез мярка 1.7., насочена към предприятията, работниците и условията за труд,
и мярка 2.1. за социална, здравна и трудова интеграция на уязвими маргинализирани групи.
ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“: В СВОМР е включена мярка 3.9., по
цел „Подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез
достъп до качествено образование“, операция „Осигуряване на достъп до качествено
образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от ПО3-ИП 9.ii. на ОП.
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