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отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Мастна инициативна група – Гоце Делчев“  и  при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия  орган. 
1 

 

 АНКЕТНА КАРТА  
за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения 

към Стратегия за водено от общностите местно развитие на  

МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

 

Информационни срещи в гр. Гоце Делчев, с. Гърмен и гр. Хаджидимово 

29 февруари – 02 март 2016 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

Ако даден въпрос не е приложим за Вас, моля, отбележете „НП“. 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, която представлявате 

1.1 Вид на организацията, която представлявате: 

 Физическо лице 

 Едноличен търговец 

 Земеделски производител – зърно-производител 

 Земеделски производител – животновъд 

 Юридическо лице – микро/малко/средно/ голямо предприятие 

 Читалище 

 Неправителствена организация – сдружение, фондация и др. 

 Обучителна организация (ЦПО) 

 Общинска администрация/ кметство 

 Местно поделение на вероизповеданията 

 Училище/ детска градина/ социално заведение/ здравно заведение 

 Кооперация (трудово-производителна кооперация и др.) 

 Спорен клуб/ туристическа организация 

 Друго – моля, посочете: 

 

 

1.2 Наименование на юридическото лице  

 

 

 



                
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  Европа инвестира в селските райони“ 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД –50–194 от 07.12.2015 г., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата 

за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата 
отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Мастна инициативна група – Гоце Делчев“  и  при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия  орган. 
2 

 

1.3 ЕИК/ БУЛСТАТ на юридическото лице: 

 

1.4 Седалище и адрес на управление на юридическото лице (населено място): 

 

 

1.5 Населено място/ населени места, където осъществявате Вашата дейност/ 
планирате да разширите Вашата дейности 

 

 

 

 

1.6 Код на икономическа дейност (КИД): 

 

 

1.7 Сектор/сектори, в който/които развивате Вашата дейност: 

 

 

 

Ако сте земеделски производител, в кой от следните сектори развивате Вашата 
дейност: 

 Зърнено-житни култури; 

 Медицински и етерично-маслени 
култури; 

 Зърнено-бобови култури; 

 Технически култури, с 
изключение на тютюн; 

 Картофи; 

 Мляко; 

 Месо; 

 Мед; 

 Биологично произведени 
продукти; 

 Винено грозде; 

Яйца; 

Плодове; 

Зеленчуци; 

 Животновъдство; 

 Друго – моля, посочете:  

……………………………………………… 

1.8 Година на създаване на предприятието 
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1.9 Статус на предприятието: 

 мирко    малко    средно    голямо  

Ако не можете да определите статуса на предприятието си, моля, посочете: 

Брой персонал: 

Годишен оборот: 

Стойност на активите (балансово число): 

1.10 Икономически размер на стопанството в евро, измерен в стандартен 
производствен обем (СПО) (ако сте регистриран като Земеделски производител) 

 

 

Ако не знаете Вашия икономически размер на стопанството в евро, моля, посочете: 

Размер на 
обработваемата 

земя в декари 

Вид на 
отглежданата 

култура 

Глави 
добитък в 

брой 

Вид на отглеждания 
добитък 

 

 

 

   

 

1.11 Собственост/ стопанисване на земеделски, неземеделски или горски земи – 
вие сте (моля, посочете, ако е приложимо за Вас): 

Собственик на: 

 горски територии 

 земеделски земи 

 неземеделски земи 

Стопанисващ: 

 горски територии 

 земеделски земи 

 неземеделски земи

 

1.12 Контактна информация – моля, оставете Вашите данни за контакт: 

Имена: 

 

Телефон: 

 

e-mail адрес: 
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II. ПРОБЛЕМИ, ПОТРЕБНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ за развитие на територията 
на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

 

2.1. Моля, посочете основните проблеми, потребности и приоритети за развитие 
в областта, в която развивате своята дейност: 

 

Проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритети 
за развитие 
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III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНАТА ИДЕЯ 

3.1. Моля, посочете за какъв тип инвестиция бихте кандидатствали с проект към 
Стратегията за местно развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово: 

 Развитие на земеделското стопанство; 

 Развитие на неземеделски дейности (туризъм, различни видове услуги и др.); 

 Развитие на горското стопанство; 

 Развитие на иновации в селското стопанство; 

 Сътрудничество – участие в клъстери, групи или организации на земеделски 
производители; 

 Развитието на малките и средни предприятия извън сектора на земеделието; 

 Дейности в областта на подобряване на качеството на работната среда, достъпа до 
заетост и социално-икономическото включване на неактивните групи от населението 

 Обучение на персонала; 

 Подобряването на общинска инфраструктура (улици, площади, образователни, 
социални, спортни, културни и др. обекти). 

 

3.2. Моля, посочете за какъв тип разходи бихте кандидатствали с проект към 
Стратегията за местно развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово: 

 Строителство/ реконструкция на недвижимо имущество; 

 Доставка на машини и оборудване; 

 Внедряване на софтуер, системи за управление на качеството, международно-
признати стандарти и др.; 

 Обучения, повишаване на квалификацията на персонала, обмен на опит. 

 

3.3. Имате ли идея за разработване и развитие на иновации в селското 
стопанство? 

 Да    Може би    Не 

 

3.4. Имате ли идея за разработване и развитие на иновации в други области? 

 Да    Може би    Не 

 

3.5. Имате ли идея за участие в клъстери, групи или организации на земеделски 
производители? 

 Да    Може би    Не 
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3.6. Моля, опишете накратко Вашата проектна идея за кандидатстване към 
Стратегията на МИГ, вкл. прогнозен бюджет и място на реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИ, които да бъдат включени в Стратегия за местно 
развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

4.1 Моля, посочете коя от следните допустими мерки от ПРСР и други оперативни 
програми на национално ниво представлява интерес за кандидатстване от Ваша 
страна (възможен е повече от един отговор): 

 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР) 

Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ 

 Под-мярка 1.1. „Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване 
на умения” 

 Под-мярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ 

 Под-мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски 
стопанства“ 

Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по 
заместване в стопанство“ 

 Операция 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ 

 Под-мярка 2.3. „Подпомагане за обучение на консултанти“ 

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

 Под-мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 
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 Под-мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма 
за развитие на малки стопанства" 

 Под-мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопански продукти” 

 Под-мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопански продукти” по Тематичната подпрограма за 
развитие на малки стопанства 

 Под-мярка 4.4. „Непроизводствени инвестиции“ 

 Под-мярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции“ по Тематичната подпрограма за 
развитие на малки стопанства 

Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ 

 Под-мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 Под-мярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по 
Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства 

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

 Под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 Под-мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ 

 Под-мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ 

Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на 
жизнеспособността на горите“ 

 Под-мярка 8.1. „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ 

 Под-мярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития“ 

 Под-мярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития“ 

 Под-мярка 8.5. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност 
на горските екосистеми“ 

 Под-мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти“ 

Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ 

 Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ 
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финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата 

за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата 
отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Мастна инициативна група – Гоце Делчев“  и  при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия  орган. 
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Мярка 16 „Сътрудничество“ 

 Под-мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 
рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост“ 

 Под-мярка 16.2. „Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, 
практики, процеси и технологии“ 

 Под-мярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 
участниците във веригата на доставки“ 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 

 Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“ 

 Инвестиционен приоритет 2.1 „Достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачеството“ 

 Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ 

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) 

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ 

 Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост на икономически неактивни и 
безработни лица“ 

 Инвестиционен приоритет 3. „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ 

 Инвестиционен приоритет 6. „Повече възможности за учене през целия живот и 
адекватност на знанията и уменията на работещите спрямо нуждите на бизнеса“ 

 Инвестиционен приоритет 7. „Приспособяване на работниците, предприятията и 
предприемачите към промените“ 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ 

 Инвестиционен приоритет 1. „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. 
роми, мигранти, др“ 

 Инвестиционен приоритет 2. „Активно включване на най-отдалечените от пазара 
на труда, подкрепа за семейства с деца“ 

 Инвестиционен приоритет 3. „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна 
цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“ 

 Инвестиционен приоритет 4. „Развитие на социалната икономика и подкрепа за 
социалните предприятия“ 
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Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

 Под-приоритет 1 „Инвестиции за поддържане и подобряване на 
природозащитното състояние на видове и природни местообитания в мрежата 
Натура 2000“ 

 Под-приоритет 2 „Изготвяне/актуализиране/хармонизиране на планове за 
управление на ЗЗ, планове за действие за видове и други стратегически документи“ 

 Под-приоритет 3 „Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 
екологичната мрежа Натура 2000 в България“ 

 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 
г. (ОПНОИР) 

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ 

 Инвестиционен приоритет 10i „Намаляване и предотвратяване на 
преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до 
висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо 
формални, неформални и неофициални процеси на изучаване за повторно включване 
в образователната и обучителната система“  

 Специфична цел 1: „Подобряване на постиженията на децата и 
учениците в овладяването на ключови компетентности“ 

 Специфична цел 2: „Намаляване броя на преждевременно 
напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в 
образователната система“ 

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ 

 Инвестиционен приоритет 9i „Активно приобщаване, включително с оглед 
насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност 
за заетост“  

 Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите“  

 

 Програма за морско дело и рибарство 

 

 

Благодарим Ви! 


