Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от НАРЕДБА № 22 от 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 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО
Въведение
През периода 2007 – 2013 г. България за първи път ефективно прилага подхода ЛИДЕР като
инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските
райони, като за целта в годините до 2013 г. са създадени и функционират 35 местни
инициативни групи, обхващащи 57 селски общини, и 6 местни инициативни рибарски групи,
които обхващат териториите на 17 общини. В периода 2009–2011 г. са изпълнени дейности,
подготвящи потенциални местни инициативни групи да прилагат стратегии за местно
развитие и свързани с придобиване на умения и постигане на обществена активност за
територията на потенциални местни инициативни групи по Програмата за развитие на
селските райони.
Подходът ЛИДЕР, чието наименование произтича от абревиатурите на френски език на
„Liaison entre actions de développement rural (LEADER)“ – „Връзки между дейностите за
развитие на селските райони", датира в европейското пространство още от 1991 г., като се
развива като отделна инициатива в страните-членки на ЕС в годините до 2007 г. („Лидер I“
през периода 1991-1993 г., „Лидер II“ през периода 1994-1999 г. и „Лидер+“ през периода
2000-2006 г.), а през програмен период 2007-2013 г. инициативата е включена като част от
Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) на държавите-членки. От създаването му
до днес, подходът ЛИДЕР е насочен основно към стимулиране и подобряване на потенциала
за развитие на местното развитие в селските райони, като се разчита на собствената
инициатива и умения на местните общности. Идеята е местните общности в страните-членки
сами да определят приоритети си за развитие, след провеждане на широки консултации
със заинтересовани страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния
сектор, обусловено от факта, че месното население най-добре познава своите проблеми,
нужди, приоритети и потенциал за развитие.
През програмен период 2014-2020 г. ЛИДЕР се изпълнява чрез подхода Водено от
общностите местно развитие (ВОМР), застъпено в мярка 19 „Подкрепа за местно развитие
по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)“ на ПРСР. ВОМР се прилага
„отдолу-нагоре", така че местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и
стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите. Основните
предизвикателства, които ще бъдат посрещнати с прилагане на ВОМР в програмен период
2014-2020 г., засягат необходимостта от създаване на заетост (вкл. алтернативна) и
използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и
доходите на местното население. Чрез прилагането на ВОМР се цели постигането на ефект
от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които имат най-голяма добавена
стойност по отношение на преодоляването на икономическите и социалните различия в
развитието на териториите. През периода 2014-2020 г. ВОМР насърчава изпълнението на
т.нар. многофондови стратегии, като получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и може да получи подкрепа от Европейския фонд за регионално

развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, за
разлика от изпълнението на подхода през предходните години.
Основните приоритети на ВОМР са свързани с:
 насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и
управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на
работната сила;
 повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни
дейности и устойчиво производство на аквакултури;
 подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на
населението.
Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии
за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и 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. Стратегиите обикновено подкрепят реализацията на малки проекти
за диверсификация на местните продукти, за подобряване на селскостопанската дейност,
малки инфраструктурни проекти за обновяване на селата и др., които водят до подобряване
качеството на живот в селските райони за изграждане на по-добро устойчиво бъдеще.
Настоящата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (наричана по-долу за
краткост „Стратегия/та за ВОМР“ или „Стратегия/та“) е разработена за територията на
Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с цел
удовлетворяване на основните нужди и потребности и усвояване потенциала за развитие на
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, с период на действие до 31 декември 2020
г.
Обща информация за договора
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово е изготвена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № РД 50-194/ 07.12.2015 г. по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони
2014-2020
г.
(наричан
за
краткост
по-долу
„договора“). Договорът е на стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07
декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.
Бенефициент по договора е Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –
Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев), а негови партньори в реализацията на проекта са:
 Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово”;
 Община Гърмен (местно партньорство Гърмен);
 ЕТ "Сузана Сариева" (местно партньорство Гърмен);
 Сдружение „Неврокоп” (местно партньорство Гърмен).
В рамките на договора бяха изпълнени следните дейности:
1. Популяризиране процеса на разработка на стратегията;
2. Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;
3. Проучване и анализ на територията;
4. Разходи, свързани с подготовка на стратегията;

5. Дейности, свързани с извършването на административни разходи.
В резултат от изпълнение на горе-посочените дейности, Стратегията за ВОМР беше
изготвена в периода м. декември 2015 г. – м. май 2016 г. Същата е одобрена от
заинтересованите страни на проведените на 18 април 2016 г. и 18 май 2016 г. обществени
обсъждания, приета е от Общинските съвети на общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово на проведени заседания на 26 май 2016 г., както и от Общото събрание на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на 27 май 2016 г.
Основните постигнати резултати от изпълнението на договора са следните:
Изготвена Стратегия за водено от общностите местно развитие до 2020 г.
Сдружение „МИГ – Гоце Делчев“ с разширен териториален обхват и
присъединени нови членове (партньорите по договора и представители на местната
общност от територията на трите общини, като в общото събрание на Сдружението
членуват представители на над 50 % от населените места на територията).
Правно основание
Настоящата Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е
разработена в съответствие с посочените по-долу европейски и национални нормативни и
програмни документи, регламентиращи прилагането на подхода Водено от общностите
местно развитие за периода 2014-2020 г.
Европейска нормативна база:
 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета (членове 32-35);
 Регламент (EC) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година 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 (членове 42-44) – наричан по-долу за
краткост „Регламент (ЕС) № 1305/2013“.
 Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (раздел 3,
т. 3.1. „Интегриран подход за териториално развитие“)
Национална нормативна база:
 ЗАКОН за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни
фондове
 НАРЕДБА № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (наричана за
краткост по-долу „Наредба № 16 от 30.07.2015 г.“).
 НАРЕДБА № 22 от 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 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. (наричана за краткост по-долу „Наредба № 22 от
14.12.2015 г.“) към м. май 2016 г.
 НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на
Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата
рамка 2014 – 2020 г. (наричано за краткост по-долу „ПМС № 119 от 20 май 2014 г.“).
 Постановление на Министерски съвет 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 г1. (наричано за краткост подолу „ПМС за координация между УО при изпълнение на ВОМР“).
 Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват (обн. ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.; изм.
и доп., бр. 53 от 12.07.2011 г.).
Национални програмни документи:
 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Освен това, настоящата Стратегия е разработена в съответствие с регионалните и местните
политики за устойчиво развитие на обхванатите в рамките на МИГ общини за периода 20142020 г., дефинирани в следните документи:
 Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
 Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014 – 2020
 Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014 – 2020 г.
 Общински план за развитие община Гърмен 2014 – 2020 г.
 Общински план за развитие община Хаджидимово 2014 – 2020 г.
1. Описание на МИГ
Местна инициативна група (МИГ) – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е юридическо
лице с нестопанска цел, включващо представители на стопанския, нестопанския и публичния
сектор от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
Териториалното покритие на МИГ обхваща територията на трите общини и всички населени
места, включени в тях – 2 града и 41 села. МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
обхваща територия с непрекъснати граници и обща площ от 1 046,28 кв. км., включена в
обхвата на административна област Благоевград и Югозападен район за планиране в
България. Близостта на общините до областния център Благоевград и столичния град София
както и до функциониращия ГКПП Илинден-Ексохи правят транспортното им положение
важно сравнително предимство.
Районът обхваща Югоизточната част на Пирин планина, част от западните склонове на
Западни Родопи, североизточната част на планината Славянка и южното поречие на река
Места и Гоцеделчевската котловина. Релефът се характеризира с голямо разнообразие – от
високопланински до котловинен. Районът е относително беден на полезни изкопаеми, но
богат на водни ресурси. Висок е делът на горския фонд в трите общини, като по-голяма част
от него е държавна собственост. В територията на МИГ се включват част от Националния
Към момента на изготвяне на стратегията е използван текст на постановлението в проект, публикуван за
обществено обсъждане на сайта www.strategy.bg)
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парк „Пирин“, редица природни резервати („Ореляк“, „Тъмната гора), защитени местности и
природни забележителности (скални образувания и др.), както и богато разнообразие на
флора и фауна със защитени видове.
Общото население на МИГ към 2014 г. по данни на НСИ е 55 046 души и представлява
17,5% от населението на област Благоевград. Гъстотата на населението на община Гоце
Делчев е 94 души на кв. км, а на Гърмен и Хаджидимово е под 70 души на кв. км – съответно
38 и 28 души на кв. км. Половата структура на населението се характеризира с лек превес на
женското население (50,6 % към 49,4%). Близо 39% от населението живее в двата града на
територията на МИГ (Г. Делчев и Хаджидимово), а 61% - в селата (вкл. в общинския център
с. Гърмен). Процесът на остаряване на населението се проявява по-слабо на територията на
МИГ в сравнение с други райони и страната като цяло, особено на териториите на общините
Гоце Делчев и Гърмен. Възрастовата структура на трите общини от МИГ като цяло е поблагоприятна от средната за страната. Тези данни показват потенциал за развитие на
човешките ресурси в подтрудоспособна и трудоспособна възраст. Естественият прираст за
територията на МИГ е отрицателен като цяло, но се характеризира с положителна стойност
за община Гърмен. Механичният прираст на населението общо за територията на МИГ е
отрицателен, но се наблюдават разлики по общини. По отношение на етническия състав на
населението на МИГ, най-много са тези, самоопределили се като българи (61%), а от
етническите малцинства турците са най много (16%), следвани от ромите, които
представляват 3,5% от населението на МИГ, като данните за ромското население са по-ниски
от средните за страната. Инфраструктурната осигуреност е на задоволително ниво, като са
идентифицирани нужди от инвестиции във ВиК инфраструктура, подобрение на някои пътни
отсечки, материално-техническата база на някои образователни и културни обекти и др.
Равнището на безработица се различава съществено при отделните общини от територията
на МИГ - при община Гоце Делчев се наблюдава съществено намаление през последните 3
години, докато при община Хаджидимово и Гърмен равнището на безработица нараства.
На територията на МИГ функционират общо 2341 предприятия през 2014 г., над 90% от
които са микропредприя. Структуроопределящ отрасъл за трите общини е
преработващата промишленост. Водещи промишлени отрасли в трите общини са
текстилната и обувна промишленост, производство на лицеви кожи, хранителновкусовата промишленост и тютюневи изделия, както и производството на дървен материал,
хартия и картон и каучуковата промишленост и производството на пластмаси. В община
Гърмен е развита шивашка и обувна промишленост,. По-важните подотрасли на
преработващата промишленост в община Хаджидимово са: производство на текстил,
изделия от текстил и производство на облекла (около 50% от продукцията на
преработващата промишленост), следван от производство на лицеви кожи, производство на
изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки и производството на хранителни продукти и
напитки (производство на млечни и месни продукти, хляб и хлебни изделия). Селското,
горско и рибно стопанство е водещ отрасъл в общините Гърмен и Хаджидимово и в помалка степен – в община Гоце Делчев. Климатът и почвите са подходящи за отглеждане на
почти всички видове земеделски култури, характери за умерения климатичен пояс. Найразвити селскостопански отрасли са тютюнопроизводство, зърнопроизводство,
зеленчукопроизводство, трайни насаждения, картофи и др. Животновъдството има по-малък
дял в произведената селскостопанска продукция, като са представени почти всички видове
домашни животни, развиват се говедовъдството, овцевъдството, козевъдството,
птицевъдството, както и пчеларството. И в трите общини най-висок дял в земеделския фонд
имат нивите (над 50%), следвани от пасищата и мерата и трайните насаждения. Броят на
регистрираните земеделски стопанства е близо 7500, от които над 80% са с размер до 10 дка,

което обуславя необходимостта от окрупняването им за целите на оптимизирана и
механизирана обработка. Секторът осигурява постоянна и сезонна заетост за над 9000 души
общо на територията на МИГ. Горското стопанство е сравнително слабо представено, с
предприятия за дърводобив и дървопреработване, които произвеждан основно дървени
строителни материали и детайли за мебели. Секторът на търговията и ремонтът на
автомобили и мотоциклети заема едно от водещите места място по приходи от дейността и
заетост в трите общини. Съществен дял по тези показатели има и секторът на
строителството, което е показател за висока инвестиционна активност в трите общини.
Секторът на хотелиерството и ресторантьорството е най-силно застъпен в община
Гърмен, докато в останалите две общини делът му е по-нисък. За периода 2013-2015 г. се
наблюдава положителна тенденция на съществено нарастване на местата за настаняване
(с 20%), реализираните нощувки, в т.ч. (с близо 40%) и приходите от нощувки (с близо 48%).
Територията на МИГ се характеризира с висок потенциал за развитие на туризма, като
видовете туризъм, характерни за района и с изявени възможности за бъдещо развитие са:
културно-исторически, селски, балнеоложки, планински и екотуризъм. Културноисторическият туризъм залага на архитектурните резервати и паметници на културата с
национално значение, напр. село Ковачевица (Община Гърмен), античният римски град
Никополис ад Нестум (община Гърмен), редица средновековни и антични крепости и селища
(напр. „Градище“ в община Гърмен) и др. –Селският туризъм е едно от водещите
направления в туристическото предлагане в региона. Най-добре развит е във вилно селище
Лещен (община Гърмен). Селото е един от най-привлекателните и автентични курорти за
селски туризъм в България. Петнайсет реставрирани стари къщи предлагат характерната за
региона възрожденска атмосфера, съчетана с модерен комфорт. Балнеотуризмът е свързан с
минералните извори в село Огняново. Минералната вода има благоприятно въздействие
върху редица заболявания. Красивата природа и термалните води правят с. Огняново
предпочитан курорт за десетки туристи от страната и чужбина. В региона има редица обекти,
подходящи за развитие на екотуризъм и опознавателен туризъм. Територията на МИГ
включва част от Националния парк „Пирин“, природни резервати, защитени местности,
водопади, скални образувания и други природни забележителности – напр. природен
резерват „Ореляк”, природен резерват “Тъмната Гора“, Ждрелото на река Канина,
“Каялийските скали”, “Козият камък”, Пещера “Ризова дупка”, местност Павльова падина,
пещера “Маноилова дупка”, Заградски чинари, планините Славянка и Стъргач . В региона са
обозначени редица екопътеки.
Образованието но територията на МИГ е представено от обекти за предучилищно
образование (общо 17) и от общо-образователни училища (общо 25). На територията на МИГ
няма висши учебни заведения. В община Гоце Делчев има 1 профилирана гимназия, 2
професионални гимназии и 1 помощно училище и Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи. Гимназиите предлагат широк диапазон от специалности –
електротехника, механизация на селското стопанство, икономика, машиностроене, облекло и
дизайн и други. Тези училища изпълняват надобщински функции и в тях се учат деца от
съседните общини и други краища на страната. В структурата на населението на по
образование най-висок е делът на притежаващите средно образование следван от
населението с основно образование и от населението с начално, незавършено начално
образование и групата на никога не посещавали училище. Жителите на общината с висше
университетско и висше колежанско образование са близо 12%.
Социалните услуги на територията на МИГ са сравнително добре развити, като са
идентифицирани нужди от разширяване или разкриване на нови услуги, съгласно
общинските планове за развитие и областната стратегия за развитие на социалните услуги.

Социалните услуги са насочени към социално включване на уязвимите групи, с цел да се
избегне риска от социална изолация. На територията на МИГ са регистрирани общо 2133
лица с увреждания, от които по-голямата част са лица над 65-годишна възраст. На
територията на МИГ се предоставят общо 21 вида социални услуги, предвидени са 10 нови
услуги и разширяване на съществуващите. Сред съществуващите социални услуги са център
за обществена подкрепа, дневен център за деца с увреждания, преходно жилище, дневен
център за възрастни с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип, дом за стари хора,
дневен център за възрастни с увреждания, защитени жилища, здравни медиатори, домашен
социален патронаж, обществена трапезария, клуб на пенсионера, клуб на инвалида,
заместваща грижа, личен асистент, социален асистент, домашен патронаж и др. Планираните
услуги включват център за социална рехабилитация и интеграция, кризисен център за деца и
лица, пострадали от насилие и трафик, центрове за настаняване от семеен тип, център за
социална рехабилитация и интеграция, център за социална рехабилитация и интеграция,
Дневен център за стари хора, дом за стари хора и др.
Здравеопазването на територията на МИГ е осигурено от добре развита мрежа на болнична и
доболнична помощ, като централна роля има здравната инфраструктура в гр. Гоце Делчев,
която обслужва и съседните общини. Болничната помощ в община Гоце Делчев е
представена от Многопрофилна болница за активно лечение “Иван Скендеров”, която
изпълнява надобщински функции и обслужва населението и на съседните три общини Сатовча, Гърмен и Хаджидимово. В болницата функционира и консултативно-диагностичен
блок с медико-диагностична лаборатория. Доболничното обслужване се осъществува от
лекарски и стоматологични практики в почти всички населени места, медицински център,
както и частна хирургична клиника /СХБАЛ/. Филиалът за спешна медицинска помощ - Гоце
Делчев обслужва населението от общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово.
Наличието на богато културно-историческо наследство на територията на района формира
историческата памет и националното самосъзнание на населението. Тя е една от
предпоставките за развитието на туризма в областта, опазване и обогатяване на културното
наследство. Културната дейност е представена от Общинския исторически музей и домът на
културата в гр. Гоце Делчев, редица читалища със собствени библиотечни фондове.
Съхраняването на местния фолклор и традиционни обичаи като част от националното
културно наследство е една от основните задачи на местните културни институти:
Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, групите на Николина Чакърдъкова и
групите за автентичен фолклор в селата.
Спортната дейност е представена от спортове като футбол, хандбал, борба, баскетбол и лека
атлетика. На територията на град Гоце Делчев функционира общински стадион. Спортните
клубове развиват дейност основно в базата на образователните институции,
Районът на МИТ се отличава с отлични екологични характеристики по отношение на
въздуха, почвите, шума и замърсяването, които позволяват развитие на екологично
земеделие и туризъм.
1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:
– списък на
общините,
обхванати от
МИГ;
– списък на
населените
места,





Община Гоце Делчев, област Благоевград;
Община Гърмен, област Благоевград;
Община Хаджидимово, област Благоевград.

Списък на населените места, обхванати от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен
– Хаджидимово:
Община
Административен
Населени места

обхванати от
МИГ;

център
гр. Гоце Делчев

Брой
12

Гърмен
BLG13

с. Гърмен

16

Хаджидимово
BLG52

гр. Хаджидимово

15

Гоце Делчев
BLG11

– брой жители
Община
на
териториите,
Гоце Делчев
обхванати от
Гърмен
МИГ.
Хаджидимово
ОБЩО

Наименования
гр. Гоце Делчев, с. Баничан,
с. Борово, с. Брезница, с.
Буково, с. Господинци, с.
Делчево, с. Добротино, с.
Корница, с. Льжница, с.
Мусомища и с. Попови
ливади2
с. Балдево, с. Горно
Дряново, с. Гърмен, с.
Дебрен, с. Долно Дряново,
с. Дъбница, с. Ковачевица,
с. Крушево, с. Лещен, с.
Марчево, с. Огняново, с.
Ореше, с. Осиково, с.
Рибново, с. Скребатно и с.
Хвостяне
гр.
Хаджидимово,
с.
Абланица, с. Беслен, с.
Блатска, с. Гайтаниново, с.
Илинден, с. Копривлен, с.
Лъки, с. Нова Ловча, с.
Ново Лески, с. Парил, с.
Петрелик, с. Садово, с.
Теплен и с. Тешово

Брой жители
2014 г.
30 587
14 846
9 613
55 046

2015 г.
30 306
14 936
9 501
54 743

1.2. Карта на територията:

Съгласно Решение № 377 от 29 май 2015 г. е извършена административно-териториална промяна в община
Гоце Делчев и е създадено ново населено място – с. Попови ливади
2

Фигура 1: Карта на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията
Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е разработена с
широко обществено участие, като за целта още в началния етап на подготовка на
Стратегията бяха идентифицирани групите заинтересовани страни, които взеха активно
участие в проведените анкетни проучвания, срещи и информационни събития, като
споделиха своите виждания за проблемите и нуждите на територията на обхванатите общини
и представиха идеите и предложенията си за основните приоритети, към които следва да
бъде насочена Стратегията, и мерките, които да включва.
2.1. Описание на процеса – проведени срещи, семинари, конференции, обучения и
обществени обсъждания):
Заинтересованите страни от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово бяха
ангажирани в процеса на подготовка на Стратегията чрез участието си в рамките на
събитията, посочени по-долу. За всяко събитие своевременно беше публикувана информация
на интернет страниците на общините, а в последствие и на разработената за целите на
проекта интернет страница на МИГ (на електронен адрес www.mig-gotsedelchev.com) и
фейсбук страница3. Покани за събитията бяха поставяни и на информационните табла във
всяка общини и бяха изпращани по електронна поща на заинтересованите страни, където е
приложимо. Подробна информация за проведените срещи и обсъждания се съдържа в
протоколите от всяко едно събитие, както и в разработения за целите на проекта Доклад от
анализ на заинтересованите страни.
Анкетни проучвания
В периода м. февруари – м. април 2016 г. беше проведено анкетно проучване за
идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия
за водено от общностите местно развитие на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
За целта беше изготвена анкетна карта, съдържаща следните групи въпроси: Информация за
организацията; Проблеми, потребности и приоритети за развитие на територията на МИГ;
Информация за проектната идея; Интерес към мерки, които да бъдат включени в Стратегията
за местно развитие. Целта на анкетното проучване беше да се идентифицират потенциалните
допустими бенефициенти на територията на МИГ, които да представят своите предложения

3

На адрес: https://www.facebook.com/Местна-инициативна-група-Гоце-Делчев-1756269841263737/?fref=ts

за мерки, които да бъдат включени в Стратегията, и информация за проектните си идеи и
инициативи, за да бъдат определени адекватни мерки в Стратегията, които отговарят на
потребностите и потенциала за развитие на територията. Анкетната карта беше
разпространена на хартиен носител на присъстващите на информационните срещи и
конференции и изпратена на електронен носител до фирми, организации и институции от
територията. Респонденти в проучването са 162 анкетирани лица и организации на
територията на МИГ от следните сектори и общини:

Фигура 2: Респонденти на анкетното проучване сред заинтересованите страни
В допълнение беше проведено и анкетно проучване сред бизнеса на територията на МИГ за
идентифициране на интерес и потенциал за реализация на проекти по ОПИК и ОПРЧР.
Информационни срещи и конференции
Освен посредством провеждане на анкетно проучване, заинтересованите страни и местната
общност беше привлечена в процеса на разработване на Стратегията чрез активно участие в
множеството информационни и консултативни срещи, провеждани през целия период на
изготвяне на документа. През м. февруари – м. март 2016 г. бяха проведени общо 9
информационни срещи и конференции в общинските центрове и малките населени места
на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, по време на които представители на
екипа, разработващ Стратегията, представи подробна презентация с информация за подхода
ВОМР, изискванията и особеностите на Стратегията през периода 2014-2020 г., както и
допустимите мерки и дейности, които могат да бъдат включени в документа. За целта екипът
изготви и подробен материал с представяне на всички допустими за включване мерки, който
беше раздаван по време на срещите и беше наличен в случай на интерес в трите общински
администрации. По време на тези срещи бяха раздавани и анкетни карти за идентифициране
на потенциални бенефициенти на територията на МИГ и потенциала за реализация на
техните проектни идеи в рамките на Стратегията за ВОМР. Всяка среща беше съпътствана от
дискусия за възможностите за реализация за проекти към Стратегията и изискванията, на
които следва да отговарят бенефициентите и техните проектни предложения, като например
разработване на мярка за съхранение и развитие на територията, включване на мерки от
ОПИК, възможности за подкрепа на предприемачески идеи по ОПРЧР и др.
Консултативни срещи
На следващ етап в подготовка на Стратегията бяха проведени 5 консултативни срещи с
партньорите по проекта, общинските ръководства и заинтересованите страни, на които
екипът на МИГ представи проект на стратегическа рамка и бюджет на Стратегията,
изготвени на базата на резултатите от проведеното анкетно проучване и информационни
срещи – мерки и тяхното разпределение в рамките на допустимия публичен принос, който
предоставя всяка участваща програма. Срещите бяха ползотворни, като по време на
дискусиите постъпиха предложения от заинтересованите страни по обхвата на мерките и

тяхното разпределение в бюджета на Стратегията, които бяха отразени от екипа
своевременно. Бяха проведени и още 3 допълнителни консултативни срещи – с
представители на Бюро по труда и Дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев (която
обхваща и общините Гърмен и Хаджидимово), представители на МСП и Сдружение на
предприемачите регион Гоце Делчев, на които бяха обсъдени необходимостта от включване
на конкретни мерки от ОПИК и ОПРЧР и потенциала за тяхната реализация от гледна точка
на възможни бенефициенти и проектни идеи.
Обучения
Бяха проведени 5 еднодневни обучения през м. май 2016 г. – три обучения за местни
лидери в трите общини, на които взеха участие кметове на села, общински съветници,
председатели на читалища и активни неправителствени организации, управители на бизнеса,
двигател на икономиката в трите общини и др., и две обучения за екипа на МИГ. Целта на
обученията беше целевите групи да придобият умения за прилагане на подхода ВОМР и
готовност за изпълнение на Стратегията в съответствие с приложимите нормативни
документи и изисквания за периода 2014-2020 г.
Обществени обсъждания
Бяха проведени 4 обществени обсъждания на Стратегията за ВОМР. През м. април 2016 г.
бяха проведени 3 обсъждания на разработваната Стратегия в общинските центрове на трите
обхванати в МИГ общини, на които бяха представени финалните стратегическа рамка и
бюджет с разпределение на мерките в Стратегията, а през м. май 2016 г. беше проведено
финално обществено обсъждане на проекта на Стратегията, преди същият да бъде внесен за
приемане от общинските съвети на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
Заинтересованите страни одобриха проекта на Стратегия и приеха разпределението на
мерките, представено по време на всички обществени обсъждания.
В обобщение, в периода м. февруари – м. май 2016 г. бяха проведени слените срещи,
обсъждания и обучения в процеса на изготвяне на Стратегията за ВОМР (представени на
следващата страница):

„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”

Обобщена информация за проведени срещи и обсъждания със заинтересованите страни
Вид среща

Поддейност

Брой
срещи

Дата на
провеждане

Място на провеждане

Брой
участници

Обхванати групи
заинтересовани страни

Информационни срещи и конференции
Информационен ден

Информационна среща

Информационна
конференция

1.1

1.3

1.4

3

3

3

12 февруари 2016
г.

гр. Гоце Делчев
с. Гърмен
гр. Хаджидимово

54
33
30

Заинтересовани страни от
всички групи

29 февруари 2016
г.

гр. Хаджидимово

26

01 март 2016 г.

гр. Гоце Делчев

103

02 март 2016 г.

с. Гърмен

Стопански сектор (панел 1)
Нестопански и публичен сектор
(панел 2)

47

16 март 2016 г.

с. Абланица, община
Хаджидимово

53

17 март 2016 г.

с. Дъбница, община Гърмен

55

18 март 2016 г.

с. Брезница, община Гоце
Делчев

53

Всички групи заинтересовани
страни от малките населени
места в общините

Консултативни срещи
Работна среща за
консултиране с общински
служители и ръководство
на обхванатите общини и
с партньорите по проекта

4.1

08 април 2016 г.

гр. Гоце Делчев

17

Публичен сектор/ местна
администрация – общински
служители и ръководство на
община Гоце Делчев

10 април 2016 г.

с. Огняново, община
Гърмен

16

Публичен сектор/ местна
администрация – общински
служители и ръководство на

2

Вид среща

Поддейност

Брой
срещи

Дата на
провеждане

Място на провеждане

Брой
участници

Обхванати групи
заинтересовани страни
община Хаджидимово и
община Гърмен и партньорите
по проекта

Информационна среща за
консултиране с местната
общност и
заинтересованите страни

4.3

3

11 април 2016 г.

гр. Хаджидимово

24

11 април 2016 г.

с. Гърмен

21

12 април 2016 г.

гр. Гоце Делчев

33

Заинтересовани страни от
всички групи

Допълнителни консултативни срещи
Работна среща за
консултиране с
представители на Бюро
по труда и ДСП – за
ОПРЧР

-

1

14 април 2016 г.

гр. Гоце Делчев

4

Партньори – Бюро по труда,
дирекция Социално
подпомагане

Работна среща за
консултиране с
представители на МСП –
за ОПИК и ОПРЧР

-

1

14 април 2016 г.

гр. Гоце Делчев

5

Стопански сектор –
предприятия в сектори извън
земеделието

Работна среща за
консултиране със
Сдружение на
предприемачите регион
Гоце Делчев – за ОПИК и
ОПРЧР

-

1

14 април 2016 г.

гр. Гоце Делчев

13

Стопански сектор –
предприятия в сектори извън
земеделието

30
19
27

Заинтересовани страни от
всички групи

Обществени обсъждания
Обществено обсъждане

4.4

3

18 април 2016 г.

гр. Гоце Делчев
с. Гърмен
гр. Хаджидимово

Вид среща

Поддейност

Брой
срещи
1

Дата на
провеждане
18 май 2016 г.

Място на провеждане
гр. Гоце Делчев

Общ брой присъствали на информационни, консултативни срещи и обществени обсъждания

Брой
участници

Обхванати групи
заинтересовани страни

57

Заинтересовани страни от
всички групи

720

Заинтересовани страни от
всички групи

Обучения
Обучение на екипа на
МИГ, вкл. представители
на партньорите
(еднодневно)

Обучение на местни
лидери (еднодневно)

26 май 2016 г.
2.1

2.2

2

3

гр. Гоце Делчев

14
Екипа на МИГ, вкл.
представители на партньорите

27 май 2016 г.

гр. Гоце Делчев

36

17 май 2016 г.

гр. Хаджидимово

23

Местни лидери от община
Хаджидимово

17 май 2016 г.

с. Гърмен

22

Местни лидери от община
Гърмен

18 май 2016 г.

гр. Гоце Делчев

22

Местни лидери от община Гоце
Делчев

Общ брой присъствали на обученията

117

-

Таблица 1: Проведени срещи и обсъждания със заинтересованите страни

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:
В началния етап на разработване на Стратегията бяха идентифицирани основните групи
заинтересовани страни, посочени в т. 3.2 по-долу, които имат отношение към Стратегията за
ВОМР като потенциални бъдещи бенефициенти на проекти и/или партньори в
подготовката на същата в качеството си на лица и организации, които най-добре познават
проблемите на територията на МИГ и необходимостта от конкретни действия за тяхното
решаване и които могат да предоставят адекватна изходна информация за нейното
разработване. Всички групи бяха обхванати в анкетното проучване и в проведените срещи и
обсъждания, като същите допринесоха активно за изготвянето на Стратегията със своите
коментари по основните проблеми и нужди и предложения за обхват на мерките и
дейностите, които да бъдат предвидени за тяхното преодоляване, адекватното бюджетно
разпределение на мерките и критериите за оценка на проектите. Част от работните срещи
бяха проведени в два работни панела с представители на различни групи заинтересовани
страни – един с представители на стопанския сектор и един с представители на нестопанския
и публичния сектор на територията на МИГ с цел обсъждане на конкретните мерки и
дейности, приложими за съответния сектор, с техните специфики и параметри на
финансиране.
3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване
3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
Нуждите и потенциалът за развитие на територията на МИГ са изведени на база на детайлен
анализ – приложение към настоящата стратегия и могат да се обобщят в следните
направления:
1)
Потенциал на природните, културни ресурси и местоположението на региона
 възможност за оползотворяване на стратегическото местоположение от гледна точка
развитие на трансграничното сътрудничество с Гърция - наличие на ГКПП в близост
до региона, близост до пристанището Кавала, Гърция;
 добри екологични характеристики (въздух, почви, шум, ниско замърсяване), които
позволяват развитие на екологично земеделие и туризъм;
 значителен горски фонд, които позволяват развитие на целогодишен туризъм и отдих,
ловен туризъм, паша за добитък, добив на сено и листников фураж, добив на билки,
лечебни растения, горски плодове, гъби, и др.;
 възможности за развитие на водните ресурси (р. Места, минералните извори, езерата и
водоемите) за развитие на водни спортове и спортен риболов, както и балнеотуризъм;
 разнообразни природни забележителности и защитени територии с представители на
редки и изчезващи видове, които са база за развитие на екологичен туризъм,
орнитологичен и опознавателен туризъм;
 нужда от оползотворяване на разнообразието от материални и нематериални
културно-исторически ресурси за туристически цели, вкл. чрез реставрация,
изследвания, оптимизиране на достъпа до тях, популяризиране и експониране.
2) Потенциал за икономическо развитие – селско стопанство, промишлен сектор,
сектор на услугите:
 развитие на потенциала от висок предприемачески дух, натрупани традиции в
отраслите на преработващата промишленост (лека, текстилна, шивашка, обувна и др.)
и привлечени чуждестранни инвеститори;
 необходимост от повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство чрез
окрупняване на стопанствата и модернизация на техническата база, въвеждане на
нови стандарти и пазарно ориентиране на производствата;
 необходимост от въвеждане на нови високотехнологични и иновативни производства

с висока добавена стойност и експортен потенциал в местната икономика;
 благоприятна възрастова и образователна структура на населението, което
представлява потенциал за развитие на перспективни икономически сектори
 развитие на наличната инфраструктура и организации в подкрепа на бизнеса;
 оползотворяване на високия потенциал за развитие на екологично земеделие;
 подобряване на инфраструктурата за използване на водните ресурси за поливно
земеделие, както и селскостопанските пътища;
 необходимост от по-активно развитие и модернизиране на хранителната
промишленост (преработващи предприятия) за земеделската продукция – в секторите
мляко, месо, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, производство на билки и
др.;
 необходимост от модернизация на сектора на животновъдството, с внердяване на
нови технологии, автоматизация и пазарно ориентиране;
 наличие на разнообразни природни и културно-исторически дадености и традиции за
развитие на туризъм;
 наличие на професионални училища, които генерират подготвени кадри за някои
бизнес сектори;
 секторът на услугите има висок потенциал за развитие чрез туризма, търговията и
услугите и развитието на местните занаяти.
На територията на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово функционират следните
предприятия през 2014 г.:

Фигура 3: Брой предприятия по категории на територията на МИГ, 2014 г., НСИ
От фигурата е видно, че на територията на МИГ развиват дейност над 2 000
микропредприятия през 2014 г, които са допустими бенефициенти по ПРСР (мярка 3-6.4,
посочена в т. 5 от настоящата Стратегия), а над 150 малки и средни предприятия от трите
общини са допустими потенциални бенефициенти по мерките, включени от ОПИК. По
отношение на мярка 5 от Стратегията, насочена към изпълнение на приоритетна ос 2 на
ОПИК, допустимостта на кандидатите се определя на базата на кода на основната им
икономическа дейност и дали той попада в някои от следните сектори съгласно КИД-2008:
 Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
 Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;
 Интензивни на знание услуги.
От предоставените от НСИ данни (в следващата таблица и графика), които не са
конфиденциални, е видно, че общо 347 предприятия на територията на МИГ развиват
дейност в допустимите по ОПИК сектори от КИД-2008, които са потенциални
бенефициенти по мярка 5 от Стратегията, голяма част от които са заявили интерес към
същата по време на проучванията и допитванията до заинтересованите страни.

Код КИД2008

Сектор КИД-2008

Брой предприятия

CA Производство на хранителни продукти, напитки и
68
тютюневи изделия
CB Производство на текстил и облекло; обработка на
C13-C15
кожи; производство на обувки и други изделия от 124
обработени кожи без косъм
CC Производство на дървен материал, хартия, картон и
C16-C18
41
изделия от тях (без мебели); печатна дейност
C20
CE Производство на химични продукти
Конфиденциално
CG Производство на изделия от каучук, пластмаси и
C22_C23
29
други неметални минерални суровини
CH Производство на основни метали и метални
C24_C25
11
изделия, без машини и оборудване
CI Производство на компютърна и комуникационна
C26
Конфиденциално
техника, електронни и оптични продукти
C27
CJ Производство на електрически съоръжения
Конфиденциално
CK Производство на машини и оборудване , с общо и
C28
Конфиденциално
специално предназначение
CM Производство на мебели; производство,
C31-C33
некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на 43
машини и оборудване
JA Издателска дейност, създаване на аудио-визуални
58-J60
7
произведения, радио и телевизионна дейност
J61
JB Далекосъобщения
7
JC Дейности в областта на информационните
J62_J63
17
технологии и информационни услуги
M72
MB Научноизследователска и развойна дейност
Няма случай
ОБЩ брой предприятия
347
Таблица 2: Брой предприятия на територията на МИГ по групи кодове от КИД-2008, 2014
г., НСИ
Легенда на цветовете по отношение на допустимите за финансиране сектори по приоритетна
ос 2 на ОПИК:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
Интензивни на знание услуги
Данните за предприятия във високотехнологични и средно високотехнологичните
промишлени производства са конфиденциални, но може да се допусне, че съществуват
такива предприятия на територията на МИГ, без да е известен техният брой. По отношение
на останалите два сектора, по-голям е броят на тези предприятия, които развиват дейност в
нискотехнологични и средно нискотехнологичните промишлени производства:
C10-C12

Фигура 4: Брой предприятия на територията на МИГ в допустимите за финансиране
сектори по ОПИК, 2014 г., НСИ
От предоставените данни е видно, че на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово е налице голям потенциал за реализация на проекти по ОПИК от гледна
точка на допустимост на бенефициентите и на базата на заявения интерес към дейностите
по внедряване на иновации и технологично обновление на МСП, заявен по време на
проведените срещи и проучвания сред заинтересованите страни, са включени две мерки в
настоящата Стратегия за ВОМР с финансиране от ОПИК, посочени по-долу в документа.
3) Потенциал за развитие на социалната сфера, в т.ч. образование, здравеопазване,
човешки ресурси, култура и спорт
 сравнително благоприятни демографски характеристики на населението, които
представляват потенциал за социално-икономическото развитие и разнообразяване на
икономическата дейност на територията на МИГ;
 добра образователна структура на населението, добра обезпеченост с образователни
заведения и преподаватели (вкл. професионални гимназии), което е предпоставка за
развитие на по-високотехнологични и интензивни на знание икономически сектори;
 необходимост от засилване сътрудничеството между бизнеса и местните
професионални гимназии и образователни центрове;
 добро покритие със социални услуги, наличие на ясни планове за разкриване на нови
и разширяване на съществуващите социални услуги;
 оползотворяване на възможностите за партньорство с неправителствения сектор за
предоставяне на социални услуги;
 идентифицирани са нужди от оптимизиране на здравното обслужване в някои помалки и отдалечени населени места;
 идентифицирани са нужди от подобряване на материалната база в някои
образователни обекти на предучилищното и училищното образование;
 необходимост от социално включване на уязвимите групи с цел да се избегне риска от
социална изолация;
 необходимост от предприемане на действия за подобряване достъпа до социални и
здравни услуги на маргинализирани общности с цел интеграция в пълноценния живот
на общността;
 необходимост от подобряване на материално-техническата база на читалищата;
 потенциал от богати културни и спортни традиции, включително материално и
нематериално културно-историческо наследство, което е предпоставка за развитие на
културно-исторически туризъм и провеждане на мероприятия за съхранение на
местния бит и култура;
 необходимост от мобилизиране на местната общност в популяризиране на района и
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поддържане на материалното и нематериалното културно-историческо наследство
чрез организиране на фестивали, туристически изложения, панаири и експозиции и
участия в такива на национално и международно ниво, туристическа информация и
реклама, промотиране и популяризиране на културно-историческото наследство и
местните занаяти, обичаи и обреди чрез организиране на иновативни събития с
участие на туристи.
Потенциал за развитие на инфраструктурата на територията на МИГ
необходимост от модернизация на ВиК системите в почти всички населени места, вкл.
изграждане на пречиствателни съоръжения;
необходимост от подобряване състоянието на уличната и пътната мрежа в някои
населени места;
необходимост от увеличаване и поддържане на зелените площи в някои от населените
места;
необходимост от подобряване на спортната инфраструктура, вкл. в училищата
необходимост от провеждане на мерки за енергийна ефективност, енергоспестяване и
саниране на остарелия сграден фонд в жилищните и обществените сгради,
включително внедряване на възобновяеми и алтернативни енергийни източници.

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
Още в началния етап на разработване на Стратегията бяха идентифицирани основните групи
заинтересовани страни, които бяха обхванати в целия процес на нейната подготовка.
Заинтересованите групи бяха идентифицирани на базата на ролята им при изготвянето на
Стратегията:
 потенциални бъдещи бенефициенти на проекти към Стратегията (имайки предвид
допустимите бенефициенти по мерките, които могат да бъдат включени от ПРСР и от
другите участващи в подхода ВОМР програми), които допринасят със своите мнения
относно основните нужди и проблеми на територията и дават предложения за
приоритети и мерки, които да бъдат включени в Стратегията, вкл. изразяват интерес
за бъдещо кандидатстване по мерките с цел определяне потенциала за реализация на
всяка мярка;
 партньори в подготовката на Стратегията, които предоставят изходна информация
за нейното разработване и участват в дискусиите с обсъждане на проблемите и
нуждите на територията и дават мнение по приложимостта и потенциала на мерките,
предложени за включване в Стратегията, без да бъдат потенциални бенефициенти .
Основна заинтересована група
Стопански сектор
1. Земеделски производители

Роля в изготвянето на
Стратегията
Потенциални
(по ПРСР)

бенефициенти

2. Предприятия в сектори извън земеделието Потенциални
бенефициенти
(микропредприятия и МСП)
(микропредприятия по ПРСР и
МСП по ОПИК, вкл. по
ОПРЧР)
Нестопански сектор
3. Читалища и др. културни организации

Потенциални
бенефициенти
(по ПРСР и ОПРЧР)

4. Организации в сферата на социалното Потенциални
включване на маргинализирани общности
(по ОПРЧР)

бенефициенти

5. Неправителствени организации в други сфери Потенциални
бенефициенти
(туристически сдружения, спортни клубове, (по ПРСР, ОПРЧР и ОПОС)
еко-организации, обучителни организации,
местни поделения на вероизповеданията и
др.)
Публичен сектор
6. Местна
администрация
(общинско Потенциален бенефициент (по
ръководство,
общинска
администрация, ПРСР и ОПОС)
общински съветници, кметове на села и
кметски наместници)
Таблица 3: Групи заинтересовани страни
В допълнение, като партньори в процеса на разработване на Стратегията взеха участие и
следните групи заинтересовани страни:
Роля в изготвянето на
Стратегията
1. Граждански сектор (пенсионери, безработни лица Партньори и потенциални
и др.)
ползватели на резултатите
по проектите
Допълнителна заинтересована група

2. Образователни и здравни заведения

Партньори

3. Местни институции (Бюро по труда, дирекция Партньори
Социално подпомагане, Регионална дирекция по
горите, Общински служби по горите, ТСБ и др.)
Всички групи заинтересовани страни бяха обхванати в процеса на изготвяне на Стратегията
чрез участие в проведените анкетни проучвания, информационни и консултативни срещи и
обществени обсъждания. Местните институции участваха в процеса чрез предоставяне на
актуална статистическа информация, необходима за изготвяне на анализа към Стратегията,
както и чрез участие в срещите и предоставяне на мнения за адекватността и приложимостта
на предложените мерки, без да са потенциални бенефициенти по същите, заедно с
образователните и здравни заведения и гражданския сектор. Собствениците и
стопанисващите гори също бяха идентифицирани като заинтересована страна, но като част
от другите основни заинтересовани групи, имайки предвид, че собственици/стопанисващи
гори могат да бъдат както юридически лица, така и физически лица и самата община, като в
анкетната карта имаше специален въпрос към запитаните с цел идентифициране на
потенциални бенефициенти по т.нар. горски мерки по ПРСР4.
От фигурата по-долу е виден широкият обхват на проведеното анкетно проучване по
отношение на ангажираните в него заинтересовани страни:

Под-мерките от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на
горите“ на ПРСР
4

Фигура 5: Анкетирани
лица по категории заинтересовани страни
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
SWOT анализът на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово оценява
въздействието на външните фактори на околната среда, в която функционират двете общини
и това на нейните вътрешни фактори. Влиянието на средата очертава благоприятните
възможности за нейното развитие и потенциалните заплахи, които тя ще изпитва от страна
на неблагоприятните фактори. Изведените от анализа силни и слаби страни,
идентифицираните възможности и заплахи пред развитието са взети в предвид и служат за
отправна точка при разработване на стратегическата рамка на стратегията за ВОМР на МИГ
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Силни страни
Слаби страни
 Благоприятно географско положение
 Отдалеченост
на
региона
от
и близост до Българо-гръцката
транспортно-географска
гледна
граница,
ГКПП
Илинден
и
точка от основното пространство на
пристанището на Кавала, като
урбанизираните центрове в страната.
предпоставка
за
засилено
 Високи нива на безработица в някои
трансгранично сътрудничество и
части от територията на МИГ.
икономически връзки.
 Миграция на младо и образовано
 Богати водни ресурси, включително
население.
минерални води.
 Незадоволително състояние на някои
 Благоприятни условия за развитие на
от здравните и спортните обекти.
селското
стопанство
–
 Незадоволително
състояние
на
растениевъдство и животновъдство,
пътната и улична мрежа в някои
на голяма част от територията на
части от територията на МИГ.
МИГ
 Раздробеност
и
ниска
 Богато
културно-историческо
конкурентоспособност
на
наследство, с висок туристически
земеделските стопанства.
потенциал
 Неразвит
сектор
на
 Наличие
на
добър
природоживотновъдството
–
остаряла
туристически
потенциал,
материално-техническа
база
и
включително добре развита мрежа от
технологии.
защитени територии, резервати и
 Недостатъчно развита хранителна
зони с голямо биологично и
промишленост.
ландшафтно разнообразие.
 Символично
присъствие
на
 Богати културни и спортни традиции,
високотехнологични,
експортно-




















организиране на регионални и
национални мероприятия и събития.
Благоприятна
образователна
структура на населението в градовете
от МИГ, добра обезпеченост с
образователни
заведения
и
преподаватели в община Гоце
Делчев.
Сравнително
благоприятни
демографски характеристики на
населението, в сравнение със
средните
за
страната,
които
представляват
потенциал
за
социално-икономическото развитие и
разнообразяване на икономическата
дейност на територията на МИГ.
Добра образователна структура на
населението
в
градовете
на
територията
на
МИГ,
добра
обезпеченост
с
образователни
заведения и преподаватели (вкл.
професионални гимназии), което е
предпоставка за развитие на повисокотехнологични и интензивни на
знание икономически сектори.
Добра обезпеченост със социална,
здравна
и
образователна
инфраструктура.
Добри нива на икономическа
активност на градското население.
Наличие на активни предприятия във
всички категории (мирко, малки,
средни и големи предприятия) на
територията на МИГ.
Продължаващо
развитие
на
икономиката на МИГ в сектора на
преработваща промишленост.
Наличие
на
разнообразни
специалности в гимназиите, с
потенциал за удовлетворяване на
нуждите на местния бизнес.
Липса на големи концентрации на
малцинствени групи със специфични
проблеми и социални потребности в
по-голямата част от територията.
Висок
предприемачески
дух,
натрупани традиции в отраслите на
преработващата промишленост и

ориентирани
и
иновативни
производства с висока добавена
стойност.
 Превес на отрасли с ниска
производителност и ефективност.
 Ниска конкурентоспособност на
земеделския
сектор,
остаряла
материално-техническа
база
и
технологии.
 Незадоволително
състояние
на
материално-техническата база в
читалищата.




















привлечени
чуждестранни
инвеститори.
Благоприятна
демографска
и
образователна
структура
на
населението, като фактор за развитие
на бизнеса.
Наличие
на
предприемачески
структури, насърчаващи бизнеса и
трансграничните
връзки
със
съседните страни.
Добра система за управление на
отпадъците– наличие на регионално
депо за битови отпадъци, отговарящо
на
съвременните
изисквания;
организирано
сметосъбиране
и
сметоизвозване, въведена система за
разделно
сметосъбиране
и
изкупуване
на
рециклируеми
отпадъци.
Добри екологични характеристики
(въздух,
почви,
шум,
ниско
замърсяване),
които
позволяват
развитие на екологично земеделие и
туризъм.
Заплахи
Отражение
на
глобалната
икономическа криза върху местната
икономика и пазара на труда,
включително върху нивата на
безработица
и
доходите
на
населението.
Недостиг на финансови средства от
общинския и националния бюджет за
реализация на местните планове и
стратегии за развитие.
Изоставане
в
технологичното
обновление
и
изграждане
на
производствена структура с висок
дял на високотехнологични и
иновативни
отрасли
в
преработващата промишленост и
земеделието.
Миграция на младо и образовано
население от територията на МИГ.
Недостатъчна активност за усвояване
на средствата по програми на ЕС за
развитие на бизнеса.
Недостатъчно развити трангранични









Възможности
Възможност за оползотворяване на
стратегическото местоположение от
гледна
точка
развитие
на
трансграничното сътрудничество с
Гърция - наличие на ГКПП в близост
до
региона,
близост
до
пристанището Кавала, Гърция.
Значителен горски фонд, който
позволява развитие на целогодишен
туризъм и отдих, ловен туризъм,
паша за добитък, добив на сено и
листников фураж, добив на билки,
лечебни растения, горски плодове,
гъби, и др.
Възможности за развитие на водните
ресурси (р. Места, минералните
извори, езерата и водоемите) за
развитие на водни спортове и
спортен
риболов,
както
и
балнеотуризъм.
Разнообразни
природни
забележителности
и
защитени
територии с представители на редки

връзки.
 Задълбочаване на миграционните
процеси.
 Влошаване
на
възрастовата
структура на населението в някои
части на територията МИГ.

















и изчезващи видове, които са база за
развитие на екологичен туризъм,
орнитологичен и опознавателен
туризъм.
Възможност за оползотворяване на
разнообразието от материални и
нематериални културно-исторически
ресурси за туристически цели, вкл.
чрез
реставрация,
изследвания,
оптимизиране на достъпа до тях,
популяризиране и експониране.
Развитие на потенциала от висок
предприемачески дух, натрупани
традиции
в
отраслите
на
преработващата
промишленост
(лека, текстилна, шивашка, обувна и
др.) и привлечени чуждестранни
инвеститори.
Възможности
за
повишаване
конкурентоспособността на селското
стопанство чрез окрупняване на
стопанствата и модернизация на
техническата база, въвеждане на
нови
стандарти
и
пазарно
ориентиране на производствата,
включително чрез фондове на ЕС.
Въвеждане
на
нови
високотехнологични и иновативни
производства с висока добавена
стойност и експортен потенциал в
местната икономика.
Мобилизиране
на
местната
инфраструктура и организации в
подкрепа на бизнеса.
Развитие на високия потенциал за
развитие на екологично земеделие,
включително чрез фондове на ЕС.
Подобряване на инфраструктурата за
използване на водните ресурси за
поливно
земеделие,
както
и
селстостопанските пътища.
По-активно
развитие
и
модернизиране на хранителната
промишленост
(преработващи
предприятия)
за
земеделската
продукция – в секторите мляко,
месо,
зеленчукопроизводство,
трайни насаждения, производство на


















билки и др., включително чрез
фондове на ЕС.
Възможности за модернизация на
сектора на животновъдството, с
внердяване на нови технологии,
автоматизация
и
пазарно
ориентиране чрез фондове на ЕС.
Развитие на местните занаяти с
туристическа цел.
Възможност за сътрудничеството
между
бизнеса
и
местните
професионални
гимназии
и
образователни центрове.
Възможности за разширяване на
покритието и въвеждане на нови
социални услуги, на базата на вече
разработените планове, с цел
социално включване на уязвимите
групи и избягване на риска от
социална изолация.
Оползотворяване на възможностите
за партньорство с неправителствения
сектор за предоставяне на социални
услуги.
Оптимизиране
на
здравното
обслужване в някои по-малки и
отдалечени населени места.
Подобряване на материалната база в
някои образователни обекти на
предучилищното и училищното
образование.
Необходимост от подобряване на
материално-техническата база на
читалищата.
Мобилизиране на местната общност
в популяризиране на района и
поддържане на материалното и
нематериалното
културноисторическо
наследство
чрез
организиране
на
фестивали,
туристически изложения, панаири и
експозиции и участия в такива на
национално и международно ниво,
туристическа информация и реклама,
промотиране и популяризиране на
културно-историческото наследство
и местните занаяти, обичаи и обреди
чрез организиране на иновативни











събития с участие на туристи.
Необходимост от модернизация на
ВиК системите в почти всички
населени места, вкл. изграждане на
пречиствателни съоръжения.
Необходимост
от
подобряване
състоянието на уличната и пътната
мрежа в някои населени места.
Необходимост от увеличаване и
поддържане на зелените площи в
някои от населените места.
Необходимост от подобряване на
спортната инфраструктура, вкл. в
училищата.
Необходимост от провеждане на
мерки за енергийна ефективност,
енергоспестяване и саниране на
остарелия
сграден
фонд
в
жилищните и обществените сгради,
включително
внедряване
на
възобновяеми
и
алтернативни
енергийни източници.

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
При разработването на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово са изследвани основните рискови групи на територията на общините и
техните потребности, с цел формулиране на подходящи мерки, които биха могли да доведат
до удовлетворяване на техните потребности. Настоящата стратегия за ВОМР има за цел да
окаже въздействие върху цялата територия и население, като в тази връзка се извърши
преглед на общинските секторни политики в областта на социалните услуги и
интеграционните дейности. Мнозинството от рисковите групи на територията на МИГ са
обхванати от социални услуги в домашна среда и общността, вкл. от резидентен тип, а по
отношение на идентифицираните дефицити са предвидени мерки за тяхното преодоляване.
В процес на разработване на настоящата Стратегия не е установено наличието на
малцинствени групи с големи концентрации на територията на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово, а са идентифицирани следните основни маргинализирани
общности (уязвими и рискови етнически групи), характерни за трите общини:
1. Етнически групи
Представителите на турската и ромската общност са основните етнически групи със
значително присъствие на територията на трите общини, на базата на данни от проведеното
Национално преброяване през 2011 г. и самоопределянето на лицата по етнически признак.
Броят на лицата, които са посочили, че принадлежат към турската етническа общност е
сравнително голям – двойно повече от данните на национално ниво в съотношение към
общия брой отговорили лица по време на проучването, за разлика от ромите на територията
на МИГ, които са малко по-малко в процентно съотношение в сравнение с ромското
население на национално ниво. Турската етническа общност не се определя като
маргинализирана, но ромската етническа група е идентифицирана като високо-рискова,
поради факта, че същата се среща с редица проблеми в трите общини по отношение на
жилищна осигуреност и условия на живот, достъп до образование, достъп до социални и

здравни услуги, грамотност на населението, заетост и др.
Настоящата Стратегия потвърждава предвижданията на общинските планове за действие на
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за изпълнение на интеграционните
политики 2015 – 2017, насочени към изпълнение на следните приоритети, идентифицирани
като необходими за интегрирането на лицата от рисковите етнически групи в
пълноценния живот на общността:
 образование;
 здравеопазване;
 жилищни условия;
 заетост и социално включване;
 върховенство на закона и недискриминация;
 култура, спорт и медии.
В Стратегията за ВОМР е включена мярка 10 „Интеграция на маргинализираните
общности”, като предвидените дейности покриват по-голямата част от посочените
приоритети от общинските планове за интеграционни политики. Приоритет в изпълнение на
проектите по мярката ще се дава на дейности, насочени към ромите, които са оценени като
високо-рискова етническа група на територията на МИГ, като тяхното разпределение и
съотношение към населението на трите общини е както следва:
Етническа структура на територията на МИГ към 01.02.2011 г.
Район

Общо
отговорили

Община Гоце
28 140
Делчев
% от отговорилите
Община
11 176
Гърмен
% от отговорилите
Община
7 961
Хаджидимово
% от отговорилите
Общо МИГ
47 277
% от отговорилите
Република
6 680 980
България
% от отговорилите

Етническа принадлежност (на отговорилите)
Не са се
Българи
Турци
Роми
Други
самоопределили
20 424

6 820

318

263

315

73%

24%

1%

1%

1%

7 262

1 774

1 386

419

335

65%

16%

12%

4%

3%

6 763

615

263

219

101

85%
34 449
73%

8%
9 209
19%

3%
1 967
4%

3%
901
2%

1%
751
2%

5 664 624

588 318

325 343

49 304

53 391

85%

9%

5%

1%

1%

Таблица 4: Етническа структура на територията на МИГ към 01.02.2011 г.
Данните в горната таблица са с източник НСИ, изведени от Националното преброяване,
проведено през 2011 г. на база на доброволно самоопределяне на етническата принадлежност
от страна на лицата, взели участие в преброяването. С оглед факта, че вероятно не всички
лица от ромската етническа група са посочили принадлежността си е възможно броят на
ромите на територията на МИГ да е по-висок.

Най-много представители на ромската общност са съсредоточени в община Гърмен,
където съотношението им към общия брой на лицата, включени в преброяването, е над два
пъти по-голямо от средното съотношение за страната, като към 2015 г. броят им в увеличен
на около 1900 души. От тях 700 са съсредоточени да живеят в квартал ”Кремиковци” – извън
регулацията на село Гърмен. Общината работи непрекъснато за повишаване на жизнения
стандарт на ромското население. В този квартал е извършена електрификация на квартала,
направено е външно водоснабдяване и канализация. Построен е и нов Социален център със
средства от бюджета на община Гърмен.
Ромско население по
0-9 10-19 20-29 30-39
40-49
50-59 60-69 Над 70
възраст
50
62
49
34
35
18
11
Община Гоце Делчев
63
50
34
35
18
12
Община Хаджидимово 51
Таблица 5: Ромско население по възраст на територията на МИГ към 01.02.2011 г.
По отношение на възрастовата структура на ромското население (по данни от
интеграционните стратегии на общините), като основна малцинствена група, броят на
ромите е най-голям между 10 и 19 годишна възраст, следвани от най-малките деца до 9
години и младежите от 20 до 29 години. Съсредоточаването на ромското население в
малките възрастови групи предполага предприемането на спешни действия за тяхната
интеграция в образователната система на страната и улеснен достъп до здравни и социални
услуги, от които имат нужда. Поради тази причина в настоящата Стратегия за ВОМР се дава
приоритет на проекти по мярка 10, насочени към дейности и услуги за интеграция на деца и
младежи до 29 г. от ромското население на територията на МИГ.
2. Уязвими групи:
a) Лица и деца с увреждания;
b) Семейства с деца, вкл. деца с увреждания;
c) Самотноживеещи и стари хора.
Общият брой лица с увреждания на територията на МИГ са 2 133, разпределени в следните
групи:
Видове увреждания
Лица с физически
увреждания
Лица със сензорни
увреждания

Общ брой

Разпределение на лицата с трайни увреждания
по възрастови групи
до 18 години от 18 до 65 над 65 години
/брой/
години /брой/ /брой/

615

41

343

231

277

26

152

99

Лица с интелектуални
/умствени
увреждания/
Лица с друг вид
увреждания
Общ брой лица
увреждания – МИГ

с

256

31

188

37

985

35

577

373

2 133

133

1 260

740

Таблица 6: Лица с увреждания на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово
Най-голям е броят на лицата с увреждания между 18 и 65 годишна възраст. Лицата с
увреждания представляват 4% от населението на МИГ и респективно от населението на
общините Гоце Делчев и Хаджидимово, като най-малък е делът им в община Гърмен (3%).
Най-много са лицата с увреждания между 18 и 65, следвани от лицата с увреждания над 65
години, които обикновено изпадат в трудност от самообслужване, вкл. поради напредналата
им възраст и съпътстващи заболявания, поради което са оценени като най-уязвимата група от
лицата с увреждания.
По отношение на нуждите и потребностите на посочените уязвими групи, Стратегията за
ВОМР е съобразена с целите и предвижданията на областната стратегия и общинските
стратегии за развитие на социалните услуги на обхванатите общини до 2020 г., които
предполагат съсредоточаване на инвестиции в следните приоритетни области, обхванати в
Стратегията за ВОМР:
 Превенция и услуги за деца и семейства в риск;
 Развитие на социалните услуги за социално включване на уязвимите групи и
лица в неравностойно положение;
 Грижа за старите хора;
 Развитие на човешките ресурси.
Съгласно Областната стратегия за развитие на социални услуги до 2020 г. е предвидено
разширяването на налични социални услуги в трите общини и разкриването на следните
нови социални услуги в община Гоце Делчев с обхват – цялата територия на МИГ (като част
от територията на област Благоевград):
 Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за хора с психически увреждания;
 Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма
на експлоатация;
 Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания.
Планирани са и следните нови социални услуги с обхват община Гоце Делчев:
 Обществена трапезария за самотно живеещи стари хора, пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с ниски доходи и др.;
 Бюро за социални услуги за възрастни хора, самотни хора и хора с увреждания;
 Социален асистент за лица с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния,
които не могат или са много затруднени да се обслужват сами;
 Домашен помощник за лица с трайни увреждания, с тежки здравословни
състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами.
Планирани са и следните нови социални услуги с обхват община Гърмен:
 ЦНСТ за стари хора.
В трите общини от територията на МИГ се предоставят социални услуги на лицата с
увреждания и другите уязвими групи, но често тези услуги не са достатъчни и голяма част от
лицата в риск остават необхванати от системата за подпомагане, вкл. услугите личен
асистент и домашен помощник.
В Стратегията за ВОМР е предвидена мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за

социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица”, която предвижда
формулирането и предоставянето на социални и здравни услуги, вкл. иновативни и
допълващи тези, които вече се предоставят, за уязвимите лица с увреждания и в трудност за
самообслужване, посочени по-горе, и най-вече тези, които остават извън системата за
предоставяне на социални услуги на територията на МИГ. Приоритет в оценката на
проектните предложения ще се дава на тези проекти, които предвиждат дейности, които
могат да се обвържат с планираните нови услуги на територията на МИГ, вкл. на
територията на отделните общини, съгласно областната и общинските стратегии за развитие
на социалните услуги до 2020 г.
В допълнение, всички инфраструктурни проекти в рамките на стратегията за ВОМР на МИГ
– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово ще бъдат реализирани в съответствие със ЗУТ и
условията за осигуряване на достъп за лица с увреждания, като по този начин стратегията ще
допринесе за подобряване на условията и качеството им на живот.
d) Безработни лица.
През 2015 г. безработните лица на територията на МИГ– Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово са общо 3 264, като 89 от тях са с намалена работоспособност (безработни
лица с увреждания):
2015 г.
Общо
От тях - с
Процент от
Коефициент
Община
безработни
намалена
общия брой
на
лица
работоспособност
безработни
безработица
Гоце Делчев

1 321

41

3%

8,5%

Гърмен

1 131

38

3%

16,4%

813

10

1%

17,6%

3 264

89

3%

14,17%

Хаджидимово
Общо МИГ

Таблица 7: Безработни лица на територията на МИГ– Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово
Средното равнище на безработица на територията на МИГ (14,17%) е по-високо от средното
за област Благоевград (10.3%) и от средното за страната (9.1%), което превръща
безработните лица на територията на трите общини в една от основните уязвими групи, за
които е необходимо идентифицирането и включването на мерки за преодоляване на техните
нужди и потребности. В допълнение, 3% от безработните лица от територията на МИГ са
лица с намалена работоспособност, за които намирането на работа се превръща в сериозен
проблем, особено в по-малките населени места, като работните места са по-малко и са в
ограничени сфери. За да отговори на нуждите и потребностите на безработните лица, вкл.
безработните лица с увреждания, Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово предвижда изпълнението на мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на
безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо
нуждите на бизнеса”, насочена към предоставяне на обучения и мерки за улеснен достъп на
целевите групи до пазара на труда, вкл. осигуряване на временна заетост като стажуване,
чиракуване и др. Стратегията включва и още една мярка, насочена към безработните лица –
мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, която цели подпомагането на лицата без работа да
стартират собствен бизнес, като дава приоритет на проекти, насочени към предоставяне на
услуги на безработни лица над 54 години и/или безработните лица с намалена
работоспособност, за които намирането на работа, вкл. стартирането на самостоятелна

работа е най-трудно.
Чрез изпълнение на горе-посочените мерки, които предвиждат финансиране от ОПРЧР,
Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е насочена и към
удовлетворяване на нуждите и потребностите на уязвимите и етнически рискови групи,
посочени от заинтересованите страни по време на проведените срещи и анкетни проучвания:
 Развитие на здравната превенция.
 Отговорност към здравето сред млади хора, маргинализирани общности.
 Разширяване на информираността и възможностите за социални услуги.
 Придвижването на възрастни хора в центъра – тези, които се движат с помощни
средства.
 Оборудване рампи, асансьори и други мерки за достъп на лица с увреждания до
обществени сгради и площи;.
 Недостиг на средства за транспорт на ученици от ромски произход.
 Подобрен достъп до работа на всички възрастови и социални групи.
 Интеграция на малцинствени общности, вкл. роми и бежанци.
 Подпомагане на безработни лица над 54 г.
 Осигуряване на здравно и семейно консултиране на ромите.
 Социално включване на хора с увреждания в тежко положение.
Изпълнението на избраните цели в стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово ще допринесе за подобряването на качеството и средата на живот на цялото
население на общината, в това число всички социални рискови и етнически групи.
4. Цели на стратегията
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
Подходът ВОМР се прилага чрез изпълнението на интегрирани и многосекторни стратегии
за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и 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.
Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е разработена изцяло
въз основа на местните потребности и потенциал, изведени в следствие на проведените
социално-икономически и проучвания и допитвания до заинтересованите страни. В
анкетната карта и в проведените срещи и обсъждания едни от основните застъпени въпроси
бяха именно свързани с основните проблеми и нужди на територията на МИГ и
приоритетите, към които следва да е насочена Стратегията, в отговор на идентифицираните
нужди. Мненията и предложенията на заинтересованите страни са основата, на базата на
която са дефинирани целите и приоритетите на настоящата Стратегия, според които
бъдещето на територията на МИГ следва да е насочено към продължаващо стимулиране
развитието на туризма, подкрепа на бизнеса извън сектора на земеделието, развитие на
земеделието и подкрепа за обновяване и модернизация на земеделските стопанства,
подобряване състояние на общинската инфраструктура, борба с безработицата,
повишаване ефективността на работната ръка и др. 5 , за преодоляване на
идентифицираните проблеми, нужди и слаби страни в развитието на трите общини.
В съответствие с идентифицираните нужди и потребности и характеристика на трите
общини, Стратегията за ВОМР си поставя следната ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ за

Идентифицираните потребности
и нужди на територията са подробно представени в социалноикономическото проучване и анализа на заинтересованите страни, изготвени са целите на Стратегията за
ВОМР.
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развитие на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:
Устойчиво развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово чрез стимулиране на местната икономика, подобряване на средата и
качеството на живот, повишаване капацитета на човешките ресурси и
оползотворяване на местния потенциал и идентичност на територията.
Реализацията на общата цел е предвидено да бъде осъществена чрез изпълнението на
следните ПРИОРИТЕТИ за развитие на територията, в рамките на които са дефинирани
конкретните мерки от Стратегията за ВОМР:
ПРИОРИТЕТ 1 – Устойчиво развитие на местната икономика
Първият приоритет е насочен към развитие на местната икономика. На територията на трите
общини е идентифициран капацитет и сериозен интерес от страна на потенциалните
бенефициенти към Стратегията както в областта на селското стопанство, развитие на
земеделието и преработването на селскостопанска продукция, така и за развитие на бизнеса
извън сектора на земеделието и повишаване капацитета на микро-, малките и средни
предприятия на територията на МИГ. Приоритетът включва реализацията на 2 специфични
цели и 5 мерки с финансиране от ПРСР и ОПИК.
ПРИОРИТЕТ 2 – Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на
малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културноисторическо и природно наследство
Вторият приоритет е насочен към обновяването на общинска инфраструктура
(образователна, социална, културна, пътна и др.), което се очаква да окаже положително
въздействие върху повишаване на привлекателността на трите общини за привличане на
нови бизнес инициативи и инвестиции и върху подобряване качеството на живот на
населението. Инвестициите в публичната инфраструктура са от особена важност за
съживяването на населените места, най-вече извън общинските центрове, където обикновено
инфраструктурата е оставяла и амортизирана, а финансовите възможности за нейното
подобряване са най-малки. Приоритетът предвижда и реализацията на дейности за укрепване
и съхранение на местната идентичност чрез организиране и провеждане на фестивали,
възстановка на обичаи, честване на традиционни празници, организиране на сбирки,
изготвяне на сборници, каталози и др. дейности за опазване и популяризиране на културноисторическото и природно наследство на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово. Приоритетът включва изпълнението на 2 специфични цели и 2 мерки с
финансиране от ПРСР и ЕЗФРСР.
ПРИОРИТЕТ 3 – Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост,
стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални
услуги
Третият приоритет е насочен към изпълнението на т.нар. „меки мерки“ за повишаване
капацитета и уменията на безработните лица за по-лесно намиране на работа и подкрепа за
развитието на предприемачески идеи с цел борба с безработицата на територията на МИГ,
повишаване и разнообразяване на компетенциите на заетите лица с цел увеличаване на
тяхната ефективност и производителност, както и подкрепа за развитие на иновативни и
специфични за региона социални услуги, насочени към насърчаване на социалното
включване на лица от маргинализирани групи. Приоритетът включва изпълнението на 2
специфични цели и 4 мерки с финансиране от ОПРЧР.
4.2. Специфични цели:
Всеки от горе-посочените приоритети за развитие на територията ще бъде реализиран чрез
изпълнението на следните специфични цели, в рамките на които са разработени конкретните
мерки от Стратегията за ВОМР:

В рамките на ПРИОРИТЕТ 1:
 Специфична цел 1.1 – Стимулиране устойчивото развитие на земеделието на
територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово
Специфичната цел е насочена към устойчиво развитие на земеделието в трите общини,
където потенциалът от изграждане и обновяване на съществуващи конкурентоспособни
стопанства е много голям. Земеделието, наред с туризма, е един от секторите с най-голям
потенциал за бъдещо развитие в икономиката на територията на МИГ, поради което за него е
идентифициран има и най-голям очакван интерес за изпълнение на устойчиви и качествени
проекти. Идентифицирани са нужди от оптимизиране на земеделските стопанства и
повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на нови технологии в земеделското
производство и преработката на земеделски продукти и технологична модернизация. Целта
ще се реализира посредством две мерки – подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства и
подкрепа за преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански
продукти, предвидени за финансиране от ПРСР. По двете мерки беше отчетен най-голям
интерес от заинтересованите страни и потенциалните бенефициенти за реализиране на
проекти на територията на МИГ.
 Специфична цел 1.2 – Диверсификация на местната икономика чрез развитието
на неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на
иновативните идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес на
територията на МИГ
Втората специфична цел от приоритет 1 е насочена към изпълнение на дейности за
диверсификация на икономиката на обхванатите общини чрез стимулиране развитието на
туризма – секторът с огромен потенциал за развитие на територията на МИГ и други услуги
в различни области посредством изпълнението на една мярка, която ще се финансира от
ПРСР. Специфичната цел ще се реализира и посредством още две мерки, предвидени за
финансиране от ОПИК, които са насочени към повишаване конкурентоспособността и
подкрепа за развитието на малките и средни предприятия на територията на трите общини
чрез изпълнението на дейности по модернизация на наличните машини и оборудване,
внедряване на стандарти и развитие на иновативни идеи от бизнеса. На територията на МИГ
има сериозен потенциал за изпълнение на проекти в областите, финансирани от ОПИК,
обусловен от големия брой допустими потенциални бенефициенти от преработващата
промишленост, която носи най-голяма добавена стойност в икономиката на МИГ, и високият
интерес от бизнеса, отчетен по време на анализа на заинтересованите страни.
В рамките на ПРИОРИТЕТ 2:
 Специфична цел 2.1 – Стимулиране развитието на територията на МИГ чрез
обновяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура
В рамките на целта е предвидено изпълнението на една мярка, насочена към обновяване на
дребно-мащабна инфраструктура в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово –
културна, образователна, социална и др. Подобряването облика на населените места и
осигуряване на модерна и отговаряща на съвременните изисквания, вкл. за безопасност и
опазване на околната среда, инфраструктура е предпоставка за повишаване качеството на
живот на населението и стимулиране привличането на нови инвестиции на територията на
МИГ.
 Специфична цел 2.2 – Укрепване и съхранение на местната идентичност чрез
популяризиране на културно-историческото и природно наследство на
територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Специфичната цел обхваща изпълнението на една мярка, която отговаря на целите на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и е насочена към съхранение на местната идентичност на
територията на МИГ, обусловена от наличието на богато културно-историческо наследство в

трите обхванати общини. Ще се финансират дейности за организиране и провеждане на
културни мероприятия и събития, фестивали, възстановка на обичаи, честване на
традиционни празници, организиране на сбирки, изготвяне на сборници, каталози и други
дейности за опазване и популяризиране на културно-историческото и природно наследство
на територията на трите обхванати общини.
В рамките на ПРИОРИТЕТ 3:
 Специфична цел 3.1 – Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места чрез обучения на безработни и заети лица и подкрепа за
развитие на предприемачески идеи
Целта е насочена към изпълнение на дейности за стимулиране на заетостта, борба с
безработицата и предотвратяване отпадането на лица от трудовия пазар на територията на
МИГ. В рамките на тази цел ще бъдат реализирани две мерки, предвидени за финансиране от
ОПРЧР, насочени към обучение на безработни лица, вкл. безработни лица с увреждания и
създаване на стимули на бизнеса за тяхното дългосрочно наемане на работа, обучение на
заети лица с цел повишаване конкурентоспособността и ефективността на предприятиятаработодатели и създаване на предпоставки за развитието на нови бизнес идеи в конкурентни
сфери чрез организиране на обучения и семинари за съвети по предприемачество.
 Специфична цел 3.2 – Насърчаване на социалното включване на лица от
маргинализирани групи, лица с увреждания, самотно-живеещи лица и др. уязвими
общности
Последната специфична цел обхваща изпълнението на две мерки, предвидени за
финансиране от ОПРЧР, насочени към предоставяне на специфични и иновативни социални
услуги и дейности за предотвратяване социалното изключване на маргинализирани
общности, вкл. ромите, лица с увреждания, самотно-живеещи лица, трудни за обслужване, и
други социални групи в риск, чийто брой и дял от населението на територията на МИГ се
увеличава в последните години и които имат нужда от получаването на допълнителни
социални услуги и дейности, специфично насочени към техните нужди и потребности, за да
водят пълноценен и равностоен на съгражданите си начин на живот.
Взаимовръзката между мерките, специфичните цели и приоритетите от Стратегията за
ВОМР е представена в таблицата по-долу:
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА на Стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово:

ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Устойчиво развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово чрез стимулиране на местната икономика,
подобряване на средата и качеството на живот, повишаване капацитета на човешките ресурси и оползотворяване на местния
потенциал и идентичност на територията.
Специфична цел

Мярка

Очаквани резултати

Финансираща
програма и
мярка/ос

Приоритет 1 – Устойчиво развитие на местната икономика

1.1 – Стимулиране устойчивото
развитие на земеделието на
територията на общините на Гоце
Делчев, Гърмен и Хаджидимово

1.2 – Диверсификация на местната
икономика чрез развитието на
неземеделски дейности в сферата на
туризма и услугите и стимулиране на
иновативните идеи и технологичното
обновление на малкия и среден бизнес
на територията на МИГ

М 1 – 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства”

Подобрена ефективност и
конкурентоспособност на
земеделските стопанства

М 2 – 4.2 „Подкрепа за инвестиции в
преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти”

Добавена стойност към
земеделските продукти чрез
ПРСР/ мярка 4.2
инвестиции в тяхната
преработка

М 3 – 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“

Повишена
конкурентоспособност на
микропредприятията и
развити нови услуги в
секторите извън земеделие

ПРСР/ мярка 6.4

М 4 "Подкрепа за разработване и внедряване
на иновации в МСП"

Повишен иновационен
капацитет на малките и
средни предприятия и
увеличен дял на бизнеса,
който самостоятелно
разработва, внедрява и
разпространява иновации

ОПИК/ ос 1, ИП 1.1

М 5 "Технологично обновление и внедряване

Повишена

ОПИК/ ос 2, ИП 2.2

ПРСР/ мярка 4.1

на стандарти в МСП"

конкурентоспособност на
малките и средни
предприятия чрез
модернизирано
производствено оборудване

Приоритет 2 – Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на
местната идентичност, културно-историческо и природно наследство
2.1 – Стимулиране развитието на
територията на МИГ чрез обновяване
на всички видове малка по мащаби
инфраструктура
2.2 – Укрепване и съхранение на
местната идентичност чрез
популяризиране на културноисторическото и природно наследство
на територията на МИГ – Гоце Делчев
– Гърмен – Хаджидимово

М 6 – 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“

Подобрена среда и качество
на живот на населението и
повишена привлекателност
ПРСР/ мярка 7.2
на територията на МИГ
чрез инвестиции в
публична инфраструктура

М 7 „Съхранение и популяризиране на
местната идентичност, културноисторическо и природно наследство“

Съхранени и опазени
традиционни елементи на
местната идентичност и
популяризирано културноисторическо и природно
наследство на територията
на МИГ

ЕЗФРСР

Приоритет 3 – Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите идеи и
осигуряване на съвременни социални услуги
3.1 – Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места чрез
обучения на безработни и заети лица и
подкрепа за развитие на
предприемачески идеи

М 8 „Повишаване достъпа до заетост на
безработни лица, вкл. лица с увреждания и
адаптиране на работещите спрямо
нуждите на бизнеса”

Намален брой на
безработните лица, вкл.
лица с увреждания и
повишена ефективност на
заетите лица в следствие
проведените обучения

ОПРЧР/ ос 1, ИП 1,
3 и 6 и ос 2, ИП 2

3.2 – Насърчаване на социалното
включване на лица от
маргинализирани групи, лица с
увреждания, самотно-живеещи лица и
др. уязвими общности

М 9 „Подкрепа за развитието на
предприемачески идеи на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово“

Повишена информираност
и умения на
предприемачите на
територията на МИГ за
развитие на самостоятелен
бизнес

ОПРЧР/ ос 1, ИП 5

М 10 „Интеграция на маргинализираните
общности”

Подобрени условия за
живот на
маргинализираните
общности чрез улеснен
достъп до социални и
здравни услуги и пазара на
труда

ОПРЧР/ ос 2, ИП 1

М 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги
за социално включване на хора с увреждания
и самотноживеещи лица”

Осигурен достоен и
пълноценен живот в
общините на МИГ на лица
от рискови социални групи

ОПРЧР/ ос 2, ИП 3

Таблица 8: Стратегическа рамка на Стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

4.3. Характеристики на конкретната територия, разработени въз основа на местните
потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и
местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация:
В резултат на проведения социално-икономически анализ и проучване сред потенциала и
потребностите на заинтересованите страни от общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово, се очертаха следните основни характеристики на територията на МИГ, в
съответствие с които е разработена настоящата Стратегия за ВОМР и нейните приоритети и
цели за развитие:
 Традиции в сектора на селското стопанство – структуроопределящ отрасъл за част от
територията на МИГ;
 Добри екологични характеристики (въздух, почви, шум, ниско замърсяване), които
позволяват развитие на екологично земеделие и туризъм;
 Натрупани традиции в отраслите на преработващата промишленост (лека, текстилна,
шивашка, обувна и др.) и привлечени чуждестранни инвеститори;
 Голям брой малки и средни предприятия, развиващи дейност основно в
преработващата промишленост – структуроопределящ отрасъл за територията на
МИГ;
 Наличие на разнообразни специалности в гимназиите, с потенциал за удовлетворяване
на нуждите на местния бизнес и реализиране на предприемачески идеи;
 Богати културни и спортни традиции, включително материално и нематериално
културно-историческо и природно наследство;
 Висок потенциал за развитие на туризма – културно-исторически, селски,
балнеоложки, планински и екотуризъм.
Реализацията на потенциала на територията трябва да се преследва при минимизиране на
влиянието на слабите й страни и предприемане на действия за тяхното преодоляване:
 Средно равнище на безработица на територията на МИГ по-високо от средното за
област Благоевград и от средното за страната.
 Ниска конкурентоспособност на земеделския сектор, остаряла материалнотехническа база и технологии;
 Символично присъствие на високотехнологични, експортно-ориентирани и
иновативни производства с висока добавена стойност;
 Идентифицирани уязвими групи на територията на МИГ и необходимост от
тяхното социално включване на с цел избягване на риска от социална изолация;
 Голям дял на ромското население в някои части от територията на МИГ (над
средните за страната);
 Лошо състояние на сградния фонд и уличната инфраструктура в част от
територията на МИГ и необходимост от обновяване на обекти от културната,
социалната, образователната и др. вид инфраструктура;
 Липса на привлекателни работни места за задържане на младите;
 Подчертан дисбаланс „център – периферии, град – села” с всички негативни
последствия;
 Неоползотворен туристически потенциал, липса на цялостни туристически
продукти;
 Ниско ниво на благоустроеност на селищните среди;
 Недостиг от предоставяните социални и здравни услуги и необходимост от търсене
на нови начини за преодоляване на риска от социално изключване на уязвими и
маргинализирани общности, особено представители на ромското население.
Настоящата стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, отчита

всички лимитиращи фактори и слаби страни на територията и търси баланс за въздействие
върху тях, чрез подпомагане на секторите, имащи отношение към политиките на ЕЗФРСР.
Всички избрани мерки, структурирани в приоритети и цели на Стратегията, ще допринесат
пряко или непряко за разгръщане на потенциала на територията на МИГ.
Чрез настоящата Стратегия за ВОМР се търси оползотворяване на местния потенциал и
преодоляване на идентифицираните нужди и потребности, в съответствие с политиките на
национално, регионално и местно ниво. В тази връзка, чрез изпълнение на мерките си в
периода до 2020 г., Стратегията за ВОМР се очаква да окаже сериозен принос към постигане
на приоритетите на Стратегията за развитие на област Благоевград и в частност на следните
общи и специфични цели на общинските планове за развитие на трите обхванати в
рамките на МИГ общини:
Цели на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.
 Повишаване конкурентоспособността на селското стопанство;
 Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа;
 Благоустрояване на населените места от Общината;
 Развитие на обществената инфраструктура;
 Превръщане на общината в търсена туристическа дестинация;
 Запазване на екологичното състояние на общината;
 Достигане на по-висока трудова заетост.
Цели на Общински план за развитие на община Гърмен 2014-2020 г.
 Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура;
 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура;
 Интегрирано пространствено развитие на територията;
 Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и климатична сигурност;
 Доразвиване на селското стопанство;
 Провеждане на активна местна политика за популяризиране на община Гърмен, като
туристическа дестинация;
 Доразвиване на традиционни отрасли и въвеждане на алтернативни;
 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес;
 Повишаване образователното равнище на населението;
 Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за повишаване
качеството на живот;
 Предотвратяване отпадането от пазара на труда;
Цели на Общински план за развитие на община Хаджидимово 2014-2020 г.
 Насърчаване развитието на селското стопанство като основен отрасъл в местната
икономика;
 Насърчаване на предприемачеството за създаване на микро- и малки фирми за
преработка на селскостопанска продукция;
 Привличане на външни инвестиции;
 Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда.
 Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура, развитие на
възможности за професионално ориентиране на младежите;
 Подобряване условията за живот на младите хора;
Обновяване и поддържане на техническата и социална инфраструктура, обслужваща
населението на общината.
4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:

Настоящата Стратегия съдържа нови подход, методи и средства за реализирането й, които не
са прилагани на територията на местната общност, както следва:
Иновативна характеристика
Начин на отразяване в стратегията
Възможности за създаване Възможностите за създаване на нов за територията
на нов за територията продукт или услуга се осигуряват преди всичко чрез
заложените механизми в мерките, които насърчават
продукт или услуга
иновативните проекти, както и чрез включването на
мярка Мярка 4 „Подкрепа за разработване и
внедряване на иновации в МСП“ от ОПИК.
Допълнителни възможности се осигуряват чрез
предвидените специални мерки в стратегията:
 Мярка 9 „Подкрепа за развитието на
предприемачески идеи на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово“
Основните цели на мярката са свързани с
диверсификация на икономиката на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез подкрепа за
развитие на предприемачески идеи и умения в
различни и иновативни области. Стимулирайки
предприемачеството на територията, с акцент върху
иновативни и непознати и неизползвани ресурси
несъмнено ще доведе като резултат до стартиране на
бизнес, предоставящ нови за територията продукти
или услуги.
Посочените по-долу в настоящата таблица критерии
за оценка на проектите целят да насърчат именно
създаването на нови за територията продукти или
услуги.

Включване
на
дейности/мерки,
които
предоставят възможност за
нова за територията форма
на
използване
на
природните ресурси и/или
културно-историческото
наследство

Нов метод и/или начин за
решаване
на
местните
проблеми и слабости на
територията

Определяне на критерии за
оценка
на
проектите,
свързани с иновативност на
проектите

В стратегията е включена отделна мярка, която
предоставя широки възможности за нови за
територията форми на използване на природните
ресурси и културно-историческото наследство:
 Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на
местната
идентичност,
културноисторическо и природно наследство“.
Основните цели на мярката са свързани с превръщане
територията на МИГ в привлекателно място за живот
и почивка чрез инициативи и иновативни проекти.
Предвидени са множество неизползвани до момента
форми за идентифициране на местни отличителни
характеристики, повишаване на осведомеността на
населението и привличане на интереса към
съхранение и промотиране на местното културноисторическо и природно наследство, опазване на
околната среда, опазване на природни елементи и
защитени биологични видове, растения, дървесни
видове и животни, типични за територията на МИГ,
трансфер на знания и добри практики, и др.
Нови методи и начини за решаване на местните
демографски проблеми на територията са предвидени
в мерките, финансирани от ОПРЧР:
 Мярка 9 „Подкрепа за развитието на
предприемачески идеи на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово“
 Мярка
10
„Интеграция
на
маргинализираните общности“
 Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви
услуги за социално включване на хора с
увреждания и самотноживеещи лица“.
Всяка една от мерките предвижда насърчаване на
проекти,
предвиждащи
социални
иновации.
Социалните иновации се
отнасят
до
нови
стратегии, концепции, идеи и организации, които
посрещат социални нужди от най-различен характер от условия на труд и образование до развитие на
общности и здравеопазване. Стимулирането на
социалните иновации ще допринесе за разрешаването
на констатираните в анализа демографски проблеми
на територията.
Практически почти всички мерки, включени в
стратегията предвиждат критерии за оценка на
проектите, свързани с тяхната иновативност:
 Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства”: Иновативност на
проекта – проектът е насочен към

внедряването на нов за стопанството продукт/
техника /технология и/или въвеждането на нов
за територията на МИГ продукт или услуга – 5
точки
 Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в
преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти”:
Проектът
въвежда
иновации
в
преработвателната промишленост, вкл. чрез
предлагане на ново за територията на МИГ
производство и/или създаване на нов за
територията на МИГ продукт – 10 точки.
 Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“: Проектът включва
инвестиции
за
развитие
на
„зелена
икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до
намаляване на емисиите – 10 точки.
 Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на
местната
идентичност,
културноисторическо и природно наследство“:
Проектът предвижда дейности/мерки, които
предоставят възможности за нова за
територията форма на използване на
природните
ресурси
и/или
културноисторическото наследство – 5 точки.
 Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост
на безработни лица, вкл. лица с увреждания
и адаптиране на работещите спрямо
нуждите на бизнеса“: Проектът е иновативен
за територията на МИГ – включва
предоставянето на нови за територията на
МИГ здравни или социални услуги и/или
иновативни форми за улесняване достъпа до
заетост на целевите групи – 13 точки.
 Мярка 9 „Подкрепа за развитието на
предприемачески идеи на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово“: Проектът включва социални
иновации – 8 точки.
 Мярка
10
„Интеграция
на
маргинализираните общности“: Проектът
включва социални иновации – 3 точки.
 Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви
услуги за социално включване на хора с
увреждания и самотноживеещи лица“:
Проектът включва социални иновации – 6
точки.
В стратегията е включена и Мярка 4 „Подкрепа за

разработване и внедряване на иновации в МСП“.
4.5. Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или
резултатите:
При формулирането на стратегическата рамка на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово е приложен следния подход:
 Формулиране на приоритети и цели за развитие на територията на МИГ на базата
на оценка на местните потребности и потенциал, изведени в следствие на
Социално-икономическия анализ и Проучването на заинтересованите страни;
 Съответствие на избраните приоритети и цели на СВОМР със специфичните цели
на ЕЗФРСР;
 Съответствие на избраните приоритети и цели на СВОМР с приоритетите за
развитие на област Благоевград за периода 2014 – 2020 г.
 Съответствие на избраните приоритети и цели на СВОМР с приоритетите за
развитие на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014 – 2020 г.
Към всяка специфична цел на Стратегията са избрани мерки от ПРСР, мерки, съответстващи
на Регламент 1305/2013 г. и мерки от ОПРЧР и ОПИК. Мерките в стратегията са конкретно
обвързани с постигането на всяка от специфичните цели, дефинирани в стратегическата
рамка, които от своя страна са насочени към приоритетите на двете цели на стратегията.
Логическата обвързаност на мерките, специфичните цели и приоритетите на Стратегията ще
гарантира постигането на крайните резултати и задоволяване на очакванията и нуждите на
местната общност, в съответствие с характеристиката и потенциала на територията.
Обвързаността на избраните мерки по приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и очакваните крайни резултати от
изпълнението на стратегията са посочени в Таблица 5: „Стратегическа рамка на
Стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, т. 4.2. „Специфични
цели“ от настоящия документ.
Стратегическата рамка на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово е разработена при следната последователност и логическо следствие на
елементите:
Обща стратегическа цел

Приоритет

Специфична цел

Мярка

Структурата на стратегическата рамка на Стратегията за ВОМР е изградена въз основа на
характеристиката на територията и неоползотворения потенциал за развитие, като основните
насоки и приоритети се базират на нуждите и очакванията на местната общност,
идентифицирани в проведените проучвания.
Йерархията на целите е представена на следващата графика, като приоритетите и целите за
развитие на територията на МИГ са идентифицирани и подредени по важност на базата на
местния потенциал и основните области, в рамките на които Стратегията се цели да
фокусира своите резултати и ефекти от изпълнението:

МИГ– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Устойчиво развитие на територията на общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово чрез стимулиране на местната икономика,
подобряване на средата и качеството на живот, повишаване
капацитета на човешките ресурси и оползотворяване на местния
потенциал и идентичност на територията.

Приоритет 1
Устойчиво развитие на
местната икономика
Специфична цел 1.1

Специфична цел 1.2

Приоритет 2
Подобряване средата на живот чрез
инвестиции в обновяване на малка по
мащаби инфраструктура, съхранение на
местната идентичност, културно-историческо
и природно наследство

Специфична цел 2.1

Приоритет 3
Развитие на човешкия капитал чрез подобряване
достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите
идеи и осигуряване на съвременни социални услуги

Специфична цел 2.2
Специфична цел 3.1
Специфична цел 3.2

Управление на МИГ и популяризиране Стратегията за ВОМР до 2020 г.

Фигура 6: Йерархия на целите на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

5. Описание на мерките
Обща информация за мерките
Същността на Стратегията за ВОМР са мерките, разработени в изпълнение на дефинираните
по-горе приоритети и специфични цели за развитие на територията на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово, в рамките на които се създава възможност да бъдат реализирани
проектни предложения от бенефициенти в трите обхванати общини. Мерките, включени в
настоящата Стратегия, са насочени към оползотворяване потенциала на обхванатата
територия и преодоляване на идентифицираните проблеми и нужди на местната общност.
В Стратегията са включени мерки, които отговарят на целите на и черпят финансиране от
следните програми, участващи в подхода ВОМР:
1. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Регламент (EC) №
1305/2013
2. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Програмите са включени в Стратегията за ВОМР на база интереса на заинтересованите
страни, изразен по време на проведените срещи и анкетни проучвания, съгласно които
трите програми са най-желани от допустимите бенефициенти и с най-голям потенциал за
реализация. Подробна информация за резултатите от проведените проучвания и
съответствието на настоящата Стратегия с потребностите и желанията на заинтересованите
страни е включена в Доклад за нуждите и очакванията на заинтересованите страни,
приложен към настоящата Стратегия.
Всички избрани мерки в Стратегията ще допринесат за разгръщане на потенциала на
територията на МИГ и за подобряване конкурентоспособността на местната икономика,
давайки своя принос по този начин за изпълнението на местните политики за развитие,
дефинирани в общинските планове на трите общини и стратегията за развитие на област
Благоевград за периода до 2020 г.
Включените в Стратегията мерки отговарят на условията и изискванията към
бенефициентите и проектите на финансиращите програми, посочени по-горе, вкл. на
Регламент (EC) № 1305/2013. В частност, в настоящата Стратегия са застъпени следните
ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ МЕРКИТЕ6, с които следва да се съобразят всички кандидати по
отношение на допустимостта на своята организация и проектната си идея, без значение по
коя мярка кандидатстват:
Териториален обхват на мерките
Дейностите по проектите, финансирани в рамките на мерките от Стратегията за ВОМР,
могат да се осъществяват единствено и само на територията на действие на МИГ, а
именно: територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, съгласна в т. 1.1 от
настоящия документ.
Освен това, кандидатът следва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и
адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, отново единствено и
само на територията на действие на МИГ.
За територията на град Гоце Делчев няма да се допуска реализация на проекти, чиито
дейности се подпомагат по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ от Оперативна програма „Региони в растеж“.
Период на действие на Стратегията за ВОМР
Стратегията за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г., т.е. срокът за

Съгласно изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г., Наредба № 16 от 30.07.2015 г. и условията на трите
финансиращи програми и Регламент (EC) № 1305/2013
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сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по
мерките, включени в Стратегията, е 31 декември 2020 г. Крайният срок за изпълнение на
дейностите по проектите към СВОМР е до 30 юни 2023 г.
Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР
от страна на екипа на МИГ е 30 септември 2023 г. (по под-мярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР).
Обхват на мерките и ограничения
Съгласно приложимата нормативна уредба, в една стратегия за ВОМР могат да бъдат
включени мерки, които:
a) са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.;
b) не са включени в ПРСР 2014 - 2020 г., но са част от Регламент (EC) № 1305/2013;
c) са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на
целите на регламента;
d) са определени в програмите, финансиращи подхода ВОМР.
В настоящата Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, на
базата на проведените анкетни проучвания и срещи със заинтересованите страни са
включени мерки, които:
a) са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.;
b) са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват
на целите на регламента;
c) са определени в програмите, финансиращи подхода ВОМР – в частност ОПИК и
ОПРЧР.
Мерките в Стратегията за ВОМР се разработват при спазване на установената липса на
припокриване и координация по всички програми, финансирани със средства на ЕС. В тази
връзка са приложими следните ограничения в обхвата на мерките, включени в Стратегията
на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:
 Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от
микропредприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са
допустими съгласно координацията на ОПИК с другите програми, финансирани със
средства на ЕС.
 В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР,
предвиждащи фиксирани плащания, и мерки, свързани със схеми за плащания на
площ, в т. ч. под-мерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители",
6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности" и 6.3 „Стартова помощ за развитие
на малки стопанства" на мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР
2014 - 2020 г.
 В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР,
предвиждащи инвестиции в инфраструктура за здравеопазване7.
A. Обхват на мерките с финансиране от ПРСР
По някои от мерките, включени в Стратегия, с предвидено финансиране от ПРСР ще се дава
приоритет на проекти, реализирани на територията на необлагодетелствани райони, като,
съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват, приета с ПМС No 30 от 15.02.2008 г., и трите общини на
територията на МИГ включват населени места в необлагодетелствани райони (планински
райони или райони с ограничения, различни от планинските).
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Съгласно Наредба № 22 от 14.12.2015 г. към м. май 2016 г.

За мерки 1-4.1, 2-4.2 и 3-6.4, 4 и 5 е необходимо предоставянето на реалистичен бизнес план,
който показва икономическа жизнеспособност на инвестицията, което ще осигури
подпомагане на проекти, които имат най-добри шансове да допринесат за постигане на
целите за конкурентоспособност и заетост.
B. Обхват на мерките с финансиране по ОПИК8
Настоящите условия са приложими за обхвата на дейности по следните мерки, включени в
Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:
 Мярка М4 "Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП", която
предвижда финансиране от ос 1, ИП 1.1 на ОПИК
В рамките на тази мярка от Стратегията за ВОМР, която предвижда финансиране от
приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК, ще се подкрепят само
внедряване или разработване на иновации, попадащи в тематичните области на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както следва:
 ИКТ и информатика:
o производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
o ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с
другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо
наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
o 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
o Big Data, Grid and Cloud Technologies;
o безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
o езикови технологии;
o уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и
експлоатиране на нови услуги и продукти;
o използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги
и системи.
 Мехатроника и чисти технологии:
o производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като
част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
o машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху
транспорта и енергетиката;
o инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални
машини, уреди и системи;
o системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството;
o вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
o създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни
системи;
o роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани
автоматизирани системи;
o проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в
над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
o био-мехатроника;
o интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
o чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение,
спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни

Съгласно „Указания от УО на ОПИК 2014–2020 относно подготовката на стратегии за местно развитие
при многофондово прилагане на ВОМР“
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средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни
технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и
материали от производства в други производства).
 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии9:
o методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния
потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело
мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични
масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
o производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски,
„космически“ храни);
o производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и
дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена
верига;
o персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и
лекарствени форми и средства;
o медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация
(немасов, а персонален туризъм);
o нано-технологии в услуга на медицината;
o био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
o „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото
ползване на речни и морски ресурси;
o производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и
промишлена вода;
o зелена икономика.
 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
o културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура,
архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални
форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл.
моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска
дейност, радио;
o компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или
развлекателен характер;
o алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт
(за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
o производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр.
национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за
алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически
възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).
 Мярка М5 "Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП", която
предвижда финансиране от ос 2, ИП 2.2 на ОПИК
По мярка М5 "Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" от Стратегията
за ВОМР, която предвижда финансиране от приоритетна ос 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”
на ОПИК, се предвижда подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020
(НСНМСП), посочени в т. „4. Изисквания за допустимост на кандидатите“ по-долу. Освен
Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са в съобразени с демаркацията с ПРСР и ОПМДР и
ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично производство на
селскостопански продукти, преработката и продажбата на селскостопански продукти.
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това, приоритетно ще се подкрепят проекти, попадащи в тематичните области на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (посочени по-горе).
C. Обхват на мерките с финансиране от ОПРЧР10
В настоящата Стратегия за ВОМР са включени мерки, които предвиждат финансиране от
следните приоритетни оси на ОПРЧР 2014-2020 г., всяка от които предвижда определени
условия и изисквания към мерките и бъдещите проекти по тях:
 Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните
места“
Мерките са насочени към придобиването на знания и създаването на подходящи умения на
целевите групи, ориентирани към специфичното търсене на регионалния трудов пазар и
потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики.
Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания
и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” от Стратегията за ВОМР, в
рамките на инвестиционен приоритет 1, 3 и 6 от ПО1 и елементи от ИП 2, ПО 2 на ОПРЧР, е
насочена към постигане на дългосрочни ефекти върху целевата група за участие и реално
включване в заетост. Изпълнението на проектите по мярката трябва да даде възможност за
създаване на подходящи умения в целевите групи, за да осигури по-голяма
конкурентоспособност и успешна интеграция на пазара на труда. Предоставянето на
средства за повишаване на професионалната квалификация на целевите групи по мярката
следва да бъде свързано с осигуряването на последваща устойчива заетост на обучените.
Предоставянето на обучения за професионална квалификация трябва да се извършва само от
лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение.
Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ от Стратегията за ВОМР, в рамките на
инвестиционен приоритет 5 на ПО1 на ОПРЧР, насочена към стартиращи предприемачи, не
включва предоставянето на грантове за стартиране на предприятия, а е насочена към
организиране на семинари, обучения, дискусия, предоставян на съвети и други в областта на
предприемачеството.
ОПРЧР не може да осигури финансиране в полза на бенефициенти селскостопански
производители за дейността им, поради ограничения на Министерството на земеделието и
храните в предоставянето на средства по режим “de minimis”, който ОПРЧР прилага.
По отношение на предвижданите обучения в рамките на мярка 8 от Стратегията за
ВОМР се предвиждат следните ограничения, във връзка с демаркацията между ОПРЧР и
ПРСР:
 Подкрепата за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в
сектора на селското стопанство и горското стопанство ще бъдат финансирани по
ПРСР.
 По ОПРЧР могат да бъдат финансирани:
o (1) професионални обучения в сектора на селското стопанство и горското
стопанство за безработни лица;
o (2) друг вид професионални обучения, както и обучения за придобиване на
ключови компетентности на лица, заети сектора на селското стопанство и
горското стопанство.
 Обученията в областта на хранително-вкусовата промишленост ще бъдат подкрепени
от ПРСР само за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското
стопанство. Извън тези лица, обученията в областта на хранително-вкусовата

Съгласно „Указания от УО на ОПРЧР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от ОПРЧР
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10

промишленост попадат в обхвата на помощта на ОПРЧР.
Заетост и подкрепа за предприятията – по ОПРЧР са допустими за финансиране
подкрепящи мерки, в т.ч. субсидиране на работни заплати, свързани със стимулирането на
работодатели да наемат хора в сектора на селското стопанство, хранително-вкусовата и
горската промишленост. Подкрепата ще се осъществява като минимална помощ според
Регламент (ЕС) № 1408/2013 от 18.12.2013 г., ОВ L 352 от 24.12.2013 г., като общият размер
на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие,
не следва да надхвърля 15 000 EUR за период от три бюджетни години.
 Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”.
В изпълнение на проектите по мерките от ОПРЧР се насърчава планирането на дейности,
които са насочени към:
 предоставянето на услуги, в т.ч. подкрепящи, услуги за превенция и интегрирани
услуги за социално включване, включително услуги за ранна интервенция;
 дейности, включващи междуобщинско сътрудничество в социалната сфера;
 услуги в общността и в домашна среда, вкл. иновативни. При предоставянето на
услугите се препоръчва да се акцентира върху мобилната работа с целевите групи;
 услуги, осигуряващи подкрепена заетост за хора с увреждания и реално включване в
заетост.
Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” от Стратегията за ВОМР, в
рамките на инвестиционен приоритет 1, ПО 2 на ОПРЧР се очаква да доведе до
осъществяване на целите на основните стратегически документи в областта:
- Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.;
- Областните стратегии и общински планове за интегриране на ромите
(интеграционните стратегии) на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово;
- Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване 2020 г.;
- Общинските стратегии за развитие на социалните услуги на общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово.
Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания
и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” от Стратегията за ВОМР,
която е насочена комбинирано към изпълнението на ПО1, ИП 1, 3 и 6 и ПО 2, инвестиционен
приоритет 2 предвижда прилагането на интегриран подход. ОПРЧР инвестира в мерки, чрез
които се предоставя социална услуга и качествена грижа за деца, включително с увреждания,
и възрастни с увреждания, в общността или в домашна среда. Успоредно с това, лицата,
ангажирани с постоянните грижи за такива деца или възрастни вкъщи да получат подкрепа
чрез мерки, свързани с участието им на реалния пазар на труда. При реализацията на проекти
в рамките на тази мярка, същите трябва да включват пълен пакет от услуги, които да
спомагат както социалното интеграция, така и трудовата интеграция на лицата, ако е
приложимо. Мярката се очаква да допринесе за постигане на целите на основните
стратегически документи:
- Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване 2020 г.
- Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с
увреждания и самотноживеещи лица” от Стратегията за ВОМР, в рамките на
инвестиционен приоритет 3, се очаква да допринесе за постигане на целите на основните
стратегически документи в областта:

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване 2020 г.;
- Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”;
- „Националната стратегия за дългосрочна грижа”;
- Общинските стратегии за развитие на социалните услуги на общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово.
В изпълнение на проектите по мярката ще се насърчава прилагането на интегриран подход
за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като се съчетават
комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни
услуги в общността или в домашна среда.
Изисквания за допустимост на кандидатите
Кандидатите с проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово следва имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на
управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на
МИГ и да осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ –
територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 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 посочените изисквания.
Освен това, по Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово не е
допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен
представител, който не отговаря на условията, определени в приложимите финансиращи
програми (ПРСР, ОПИК и ОПРЧР) и/или на следните условия11:
1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си;
2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила. Видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
3. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено с
влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
4. е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща се
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за финансиране,
критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
5. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
6. е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е
установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението;
7. е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
-
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а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на
някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията
за ВОМР и/или от ДФЗ - РА, свързано с одобрението за получаване на финансова
помощ чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;
б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол
от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в
стратегията за ВОМР и/или от ДФЗ - РА, която може да му даде неоснователно
предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
8. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че е
нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
9. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на финансова
помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор за обществена
поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито,
с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността
или обема на договора;
10. са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с
бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата
значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор
за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни
фондове, на договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за
услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или
други подобни санкции, включително финансови корекции;
11. е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните
органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;
12. има изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
13. е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
14. е обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012, който не може да бъде отстранен;
15. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в
УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и
инвестиционни фондове, включен в Стратегията за ВОМР (ПРСР, ОПИК и ОПРЧР) или в
ДФЗ - РА;
16. е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ-РА или УО на
някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и инвестиционни
фондове, включен в Стратегията за ВОМР (ПРСР, ОПИК и ОПРЧР) до една година от
прекратяване на правоотношението;
17. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по букви „а“ до „й“, в друга държава членка или
трета страна.
ВАЖНО:
В рамките на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово ще се
подпомагат само микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и
средни предприятия, без значение кой е финансиращият фонд и/или програма.
A. Условия за допустимост на кандидатите по проекти, финансирани по мерките от
ОПИК12
Настоящите условия са приложими за кандидатите по следните мерки, включени в
Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:
 Мярка М4 "Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП", която
предвижда финансиране от ос 1, ИП 1.1 на ОПИК
 Мярка М5 "Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" ,
която
предвижда финансиране от ос 2, ИП 2.2 на ОПИК
Условия за допустимост на кандидатите:
a) Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро
предприятия (съгласно Закона за малките и средни предприятия) в рамките на
селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на
ОПИК с други програми.
b) Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите.
c) Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на
Регламент (ЕС) № 651/2014.
ВАЖНО:
Микро предприятия и големи предприятия не са допустими бенефициенти на проекти
по мерки от Стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК (мерки 4 и 5 от
Стратегията).
d) Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат
безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis.
Кандидатите за подпомагане по мярка М5 "Технологично обновление и внедряване на
стандарти в МСП" от Стратегията за ВОМР, която предвижда да финансиране от ос 2, ИП
2.2 на ОПИК, следва да са с код на основна икономическа дейност по Класификацията на
икономическите дейности (КИД – 2008) в една от посочените групи сектори на
Съгласно „Указания от УО на ОПИК 2014–2020 относно подготовката на стратегии за местно развитие
при многофондово прилагане на ВОМР“
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икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност:
Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и
издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства13:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
B. Условия за допустимост на кандидатите по проекти, финансирани по мерките от
ОПРЧР14
Допустимите бенефициенти по мерките в Стратегията за ВОМР са от списъка на допустими
бенефициенти на ОПРЧР по съответния инвестиционен приоритет, от който получава
Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са в съобразени с демаркацията с ПРСР и ОПМДР и
ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично производство на
селскостопански продукти, преработката и продажбата на селскостопански продукти.
14
Съгласно „Указания от УО на ОПРЧР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от ОПРЧР
2014 – 2020“
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финансиране съответната мярка.
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
 Да отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие
с приложимото законодателство;
 Да разполагат с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на
ОПРЧР методика за оценка на финансовия капацитет. Съгласно чл. 131, т.3 от
Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на финансов капацитет на
кандидата не се отнасят за публични органи;
 Когато кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и или партньор по проекта
е община, тя трябва да представи Решение на Общинския съвет за подаване на
проектно предложение по конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за
одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора за
кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА;
 Кандидатите могат да участват в партньорство в зависимост от спецификата на
обявената мярка, като партньорите като вид организации трябва да съвпадат с тези,
посочени като допустими бенефициенти и следва да отговарят на същите условия.
Допустими разходи и приложим режим на държавни помощи
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), средствата от ЕСИФ по смисъла на този закон са
средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република
България. В тази връзка, разпоредбите на ЗУСЕСИФ, които касаят допустимостта на
разходите по проекти, финансирани от ЕСИФ, се прилагат и за мерките от Стратегията за
ВОМР, които ще бъдат финансирани от ПРСР и ЕЗРФСФ.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се
извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2
от ЗУСЕСИФ;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и в
одобрения проект категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни
дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на
Европейския съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания
на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство
и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на
документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни

помощи.
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.
Недопустимите разходи по проекти в рамките на всички мерки от Стратегията за ВОМР са
два вида, както следва:
 Недопустими разходи за финансиране от ЕЗФРСР, посочени в т. А по-долу, съгласно
Наредба № 22 от 14.12.2015 г., приложими за мерките от Стратегията с финансиране
от ПРСР и ЕЗФРСР;
 Недопустими разходи за финансиране от ЕФРР и ЕСФ, посочени в т. B и C по-долу,
съгласно ПМС № 119 от 20.05.2014 г., за мерките от Стратегията с финансиране от
ОПИК и ОПРЧР.
ВАЖНО:
Допустимите и недопустимите разходи по всяка мярка от Стратегията за ВОМР на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово ще бъдат детайлизирани и изрично
посочени с техните приложими специфични условия в поканата за прием на заявления
по съответната мярка.
A. Допустими разходи и приложим режим на държавни помощи по мерки,
финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР)
Допустими разходи
Допустими за финансиране в рамките на мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ– Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово, които предвиждат финансиране от ПРСР и ЕЗФРСР, са
следните видове разходи15
1. Инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013, както следва:
а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или
подобренията на недвижимо имущество;
б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната
цена на актива;
в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа
осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат
разход, който отговаря на условията, дори когато на база на техните резултати не се
правят разходи по букви а) и б);
г) нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер
и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;
д) разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на
тях инструменти.
2. Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC)
№ 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР.
Допустими за финансиране са и следните разходи по т.нар. „меки мерки“:
а) разходи за организиране на събития (фестивали, честване на празници, срещи и
др.), в т.ч. наем на зала или пространство, хонорари за лектори, транспорт на
участниците, кетъринг, осигуряване на материали и др.
б) разходи за провеждане на проучвания, изготвяне на програми, стратегии, сборници,
15

Съгласно Наредба № 22 от 14.12.2015 г.

албуми, каталози и др.
в) разходи за доставка на оборудване – не повече от 20% от общите допустими
разходи по проекта;
г) разходи за информация и публичност;
д) разходи за организация управление на проекта;
е) други разходи, детайлизирани в поканата за прием на заявления по съответната
мярка от Стратегията за ВОМР.
3. Определени в Постановление № 119 от 2014 г. на Министерския съвет за приемане на
национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани
от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за
финансовата рамка 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 52, 76 и 101 от 2014 г.)
и в насоките за кандидатстване за ОПРЧР и ОПИК.
В следващите точки е предоставена информация за допустимите разходи по мерките от
Стратегията за ВОМР на МИГ– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, които предвиждат
финансиране от ОПИК и ОПРЧР.
Недопустими разходи
От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от
общите допустими разходи за съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става
собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за
междинно или окончателно плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и
плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното
засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова
помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на
разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти,
инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени
преди посещение на място от МИГ;
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4
от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. референтни разходи;
17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
В допълнение, не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност,
получила финансиране от ЕСИФ, чрез стратегия за ВОМР. Т.е., не е допустимо

финансирането на дейности, които са финансирали по друг текущ или изпълнен проект на
кандидата с финансова помощ от ЕСИФ.
Режим на държавни помощи
Регламент (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis, който регламентира прилагането на помощта de minimis,
се прилага за помощите, предоставяни на предприятия от всички сектори, с изключение на:
а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на
рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета;
б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на
първичното производство на селскостопански продукти;
в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора на
преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на
този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на
пазара от съответните предприятия;
ii) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или
изцяло на първичните производители;
г) помощите за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, поконкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и
функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
д) помощите, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо
вносни такива.
За целите на регламента се прилагат следните определения:
а) „селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора, с
изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на
Регламент (ЕО) № 104/2000;
б) „преработка на селскостопански продукти“ е всяка операция, извършена спрямо
селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с
изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, необходими
за приготвянето на животински или растителен продукт за първата му продажба;
в) „търговия със селскостопански продукти“ е притежаване или излагане с цел продажба,
предлагане за продажба, доставяне или изобщо пускане на пазара по какъвто и да е друг
начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или
преработвател, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава първа продажба;
продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се
осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.
За мерките от Стратегията за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., посочени в т. 5.2
по-долу, се прилагат условията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР.
Допустими ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ на
Стратегията за ВОМР
Съгласно Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. са допустими за подпомагане и следните два вида разходи,
в допълнение към разходите по мерките от Стратегията:
Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ – 80% от общия размер на
текущите разходи:

1. разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за
социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна неработоспособност
и други, дължими от работодателя;
2. разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани
с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни експерти и други);
3. разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията (правни, счетоводни, одиторски
и други);
4. разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ
съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на
Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския
съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
5. разходи за наем на офис;
6. разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, пощенски услуги,
куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода, охрана на офиса, електронен подпис и
други);
7. разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис
оборудване и обзавеждане;
8. разходи за закупуване на офис консумативи и канцеларски материали;
9. разходи за закупуване на един лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места на стойност
до 30 000 лв. за МИГ, които нямат закупен лек автомобил по реда на Наредба № 23 от 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане
на стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за
местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.), наричана по
нататък „Наредба № 23 от 2009 г.“, и разходи за техническо обслужване и годишни винетни
такси за лек автомобил, закупен по реда на тази наредба и Наредба № 23 от 2009 г.;
10. разходи за наем на лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места за МИГ, които нямат
закупен лек автомобил по реда на тази наредба или на Наредба № 23 от 2009 г.;
11. разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за изпълнение на
стратегия дълготрайни материални активи по реда на тази наредба, както и на такива,
закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. до срока, определен за задължително
застраховане съгласно същата наредба;
12. разходи за закупуване на гориво за лек автомобил;
13. разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на стратегията за местно развитие;
14. разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ,
разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в
срещи с други МИГ и други;
15. разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа
за развитие на селските райони;
16. финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на
изискуеми документи;
17. разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията
на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013;
18. други непредвидени оперативни разходи, необходими за функционирането на офиса.
Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното
изпълнение – 20% от общия размер на текущите разходи:

1. разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически,
социални и други анализи и проучвания);
2. разходи за популяризиране, информиране и публичност:
а) за създаване и поддръжка на интернет страница;
б) за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в
радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с
популяризиране дейността на МИГ;
в) отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване
на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ;
г) преводи;
д) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на МИГ;
е) свързани с изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова
помощ при разработването на дейности и подготовката на заявления;
ж) други разходи за популяризиране, информиране и публичност;
3. разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери
и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на
стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.
B. Допустими разходи и приложим режим на държавни помощи по мерки,
финансирани от ОПИК16
Допустими разходи
Допустимите разходи по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово, финансирани от ОПИК, се определят на база на изискванията на:
 Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ;
 приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство;
 разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Допустимите разходи за всяка мярка от Стратегията за ВОМР, която предвижда
финансиране от ОПИК, са представени в описанието на мярката в т. 5.2 от документа подолу, като ще бъдат допълнени и детайлизирани в поканите за прием на заявления по всяка
мярка.
Недопустими разходи
Неодпустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5, Раздел I от
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
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на Съвета.
Съгласно разпоредбите на чл. 27 на ПМС № 119 от 20 май 2014 г., не са допустими за
съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който финансира
ОПИК, следните разходи:
1. 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;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти.
Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР и следните разходи:
1. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
2. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за
финансови трансакции.
Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР и следните разходи за:
1. извеждането от експлоатация или строежът на атомни електроцентрали;
2. инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии
на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО
на Съвета (ОВ, L 275, 25.10.2003 г., стр. 32);
3. производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
4. предприятия в затруднение, така както са определени в правилата на Европейския
съюз за държавните помощи;
5. инвестиции в летищна инфраструктура, освен ако са свързани с опазването на
околната среда или са придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или за
намаляване на отрицателното й въздействие върху околната среда.
Режим на държавни помощи
Мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово, които ще се финансират по ОПИК, следва да 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 към помощта de minimis, публикуван в
Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с
другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също
предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три
бюджетни години. Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на
допустимите разходи.
C. Допустими разходи и приложим режим на държавни помощи по мерки,
финансирани от ОПРЧР17
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Допустими разходи
Допустимите разходи по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово, финансирани от ОПРЧР, се определят на база изискванията на:
 глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ;
 приложимите подзаконови нормативни актове;
 разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент №
966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.
Допустимите разходи за всяка мярка от Стратегията за ВОМР, която предвижда
финансиране от ОПРЧР, са представени в описанието на мярката в т. 5.2 от документа
по-долу, като ще бъдат допълнени и детайлизирани в поканите за прием на заявления по
всяка мярка.
Недопустими разходи
Съгласно разпоредбите на чл. 27 на ПМС № 119 от 20 май 2014 г., не са допустими за
съфинансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ), който финансира ОПРЧР,
следните разходи:
1. 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;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти.
Не са допустими за съфинансиране от ЕСФ и следните разходи:
1. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
2. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за
финансови трансакции.
Освен това, по ОПРЧР не са допустими за финансиране и следните разходи:
 разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество.
Режим на държавни помощи
Мерките по ОПРЧР 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.
ОПРЧР не може да осигури финансиране в полза на бенефициенти селскостопански
производители за дейността им, поради ограничения на Министерството на земеделието и
храните в предоставянето на средства по режим “de minimis”, който ОПРЧР прилага.
Други приложими условия към мерките
A. Видове плащания по проектите
Финансовата помощ по проектите в рамките на мерките от Стратегията за ВОМР се изплаща
след извършване на дейностите по проекта. Допустими са авансови и междинни
плащания по мерките от настоящата Стратегия за ВОМР, като условията за тяхната
допустимост и размерът на плащанията ще бъдат определени в поканите за прием на

заявления по всяка мярка.
B. Възлагане на дейности по проектите
Получател на финансова помощ по проект към мерките от Стратегията за ВОМР, който е
възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), възлага изпълнението
на дейности по проекта при спазване на съответната процедура.
За получатели на финансова помощ, които не са възложители по смисъла на ЗОП, се
прилагат определени условия, посочени в Наредба № 22 от 14.12.2015 г., както и ПМС за
координация между УО при изпълнение на ВОМР, които ще бъдат подробно описани в
насоките за кандидатстване по всяка мярка от Стратегията.
C. Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР
За всяка една мярка от настоящата Стратегия за ВОМР ще бъде разработена
недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на проекти,
в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. и условията на ОПИК и
ОПРЧР, която следва да бъде одобрена от Управляващия орган на съответната програма,
която финансира мярката, в определени случаи.
Всяка година УС на МИГ ще одобрява и публикува на интернет страницата на МИГ
индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за
следващата календарна година, както и покана за прием на заявления по съответната
мярка, която ще съдържа най-малко:
 наименование на мярката от Стратегията за ВОМР;
 програма, предоставяща финансирането;
 допустими кандидати;
 допустимите дейности;
 период за прием и място за подаване на проекти;
 бюджет на приема;
 минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;
 критерии за избор на проекти и тяхната тежест;
 лице за контакт и място за достъп до подробна информация;
 други специфични условия и изисквания, приложими за съответната мярка.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
Основните принципи, на които се основават разработените критериите са:
1. Съответствие на проектите с характеристиката на територията, нуждите и
потребностите на местната общност, общинските и секторни политики за
развитие;
2. Административно съответствие и допустимост на проектната документация
спрямо изискванията;
3. Подкрепа за дейности, които са пряко свързани с постигането на целите на
Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово;
4. Подкрепа за местни и характерни за територията земеделски продукти;
5. Подкрепа за иновативни за територията проекти;
6. Подкрепа за проекти с положително въздействие върху социалната среда,
околната среда и заетостта;
7. Подкрепа за малкия бизнес и създаване на конкурентоспособни неземеделски
дейности;
8. Съгласуваност и допълняемост между мерките и проектите.
Подборът и одобрението на заявления от МИГ ще се извършва в следните два етапа:
 Етап 1 – Проверка за административно съответствие и допустимост (от
служители на МИГ или външни експерти);

Проекти, които не отговарят на всички критерии за административно съответствие и
допустимост, не се допускат до по-нататъшно оценяване.
 Етап 2 – Техническата оценка въз основа на критериите, определени за всяка мярка
от Стратегията за ВОМР (от Комисия за избор на проекти).
Административните критерии се отнасят за проектни предложения по всички мерки:
Изпълнен
№
АДМИНИСТРАТИВНИ КРИТЕРИИ
критерии
1. Формулярът (заявлението) за кандидатстване е получен в установения
да/ не
срок в поканата за подаване на проектни предложения
2. Формулярът (заявлението) за кандидатстване е представен лично от
да/ не
кандидата или нотариално упълномощен представител
3. Формулярът (заявлението) за кандидатстване е представен по реда и
да/ не
начина съгласно насоките/ условията за кандидатстване
4. Формулярът (заявлението) за кандидатстване е попълнен и подписан от
да/ не
кандидата
5. Във формуляра (заявлението) за кандидатстване е попълнена цялата
да/ не
изискуема информация.
6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката (за всяка
да/ не
мярка в пакета от документи за кандидатстване се разписват по
отделно и изчерпателно всички необходими документи)
Таблица 9: Критерии за проверка за административно съответствие на проектите по
всички мерки към Стратегията за ВОМР
На база на констатациите от административната оценка, следва да се направи заключение,
дали представеният формуляр за кандидатстване е в съответствие с изискванията на
критериите за административно съответствие или не съответства на тези критерии и трябва
да бъде върнат на кандидата за коригиране или да бъде отхвърлен.
Оценката за административно съответствие се извършва на базата на чек-листове. Всеки
попълнен чек-лист следва да носи името на извършилия оценката и нагледно да предоставя
информация за извършената проверка. Всеки чек-лист се подписва от оценителя и се завежда
в досието на съответния проект.
Информацията се въвежда в електронен регистър на проектите, от лицето с достъп за това.
Проектните предложения по всички мерки трябва да отговарят на критериите за
допустимост на кандидата и проектното предложение:
ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И ПРОЕКТНОТО
Изпълнен
№
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
критерии
1. Допустимост на кандидата съгласно насоките/ условията за кандидатстване
да/ не
за съответната мярка на стратегията за ВОМР
2. Кандидатът има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес
на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на
да/ не
територията на действие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
3. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно
да/не
развитие
4. Проектите по мярка 6-7.2 съответстват на Общинските планове за развитие
на съответната община, която кандидатства с проекта, за периода 2014 да/не
2020
5. Дейностите в проекта са предвидени за реализация на територията на МИГ
да/ не
– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Проектното предложение съответства на общите и специфични цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
да/не
последователно описани и структурирани
7. Дейностите по проекта съответстват с целите, обхвата и условията по
да/ не
съответната мярка на стратегията за ВОМР
8. Дейностите по проекта са обвързани с целите на проекта и очакваните
да/ не
резултати от изпълнение на проекта
9. Целевите групи по проекта съответстват на целевите групи на мярката и са
да/ не
обвързани с дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта
10. Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно насоките/ условията за
да/ не
кандидатстване. Времевият график на проекта попада в периода на
изпълнение на стратегията за ВОМР
11. Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени за всяка мярка на стратегията за ВОМР, вкл.
да/ не
процентни ограничения за допустимост на някои видове разходи
(информация и публичност, оборудване и др.)
12. Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната
да/ не
финансова помощ по мярката на стратегията за ВОМР
13. Предвидени са механизми за устойчивост и/или мултиплициране на
да/ не
резултатите от проекта, където е приложимо и се изисква
14. Бюджетът на проекта отговаря на предвидените цели и дейности
да/ не
15. Приложимо за мерки 1-4.1, 2-4.2, 3-6.4, 4 и 5: Представеният бизнес план е
попълнен съгласно
образеца, приложен към документите за
кандидатстване, с подробно описание на планираните инвестиции за период
не по-малък от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения
да/не
или извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.
Бизнес планът доказва икономическа жизнеспособност и показва
значително подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство
на кандидата.
Таблица 10: Критерии за проверка за допустимост на кандидатите и проектите по всички
мерки към Стратегията за ВОМР
Проверката за административно съответствие и допустимост включва и:
1. проверка за липса на двойно финансиране;
2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия;
3. проверка за минимални помощи;
4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строителномонтажни работи и за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо).
Проверката за административно съответствие и допустимост се извършва от най-малко две
лица (служители на МИГ или външни експерти), определени със заповед на изпълнителния
директор. Лицата представят декларации за безпристрастност, поверителност и липса на
конфликт на интереси.
За резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост
проверяващите изготвят доклад и го предават на изпълнителния директор на МИГ.
Към доклада се прилагат:
1. списък на регистрираните проекти;
2. индивидуалните контролни листове за административно съответствие и
допустимост;
3. декларации за безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси;
6.

4. списъците за проверка на административното съответствие и допустимост:
а) списък с проектите, които отговарят на критериите за административното
съответствие и допустимост;
б) списък с проектите, които не отговарят на критериите за административното
съответствие и допустимост, с ясна аргументация;
в) кореспонденцията с кандидатите/компетентните органи/институции (ако има
такава);
г) особено мнение (ако има такова).
МИГ може да допълва (в пакета от документи за кандидатстване по всяка от мерките)
критериите за допустимост, за отразяване на всички изисквания за допустимост по
отделните мерки. На база на констатациите от оценката за допустимост ще се направи
заключение, дали представеният формуляр за кандидатстване е в съответствие с
изискванията за допустимост или не съответства и следователно трябва да бъде отхвърлен.
Проекти, които не отговарят на всички критерии за административно съответствие и
допустимост, не се допускат до по-нататъшно оценяване – втори етап.
Втори етап: Техническа оценка на проекта
Критериите за оценка на проектите са включени в стратегията за ВОМР към всяка
мярка.
Всички подробни условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат
определени поканите за прием на заявления по всяка мярка от настоящата Стратегия
за ВОМР.
D. Други условия
Всички условия, приложими към мерките от настоящата Стратегия за ВОМР, са описани в:
 Наредба № 22 от 14.12.2015 г.;
 Указания от УО на ОПРЧР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси
от ОПРЧР 2014 – 2020;
 Указания от УО на ОПИК 2014–2020 относно подготовката на стратегии за местно
развитие при многофондово прилагане на ВОМР.
 Други документи, издадени от Управляващите органи на програмите ПРСР, ОПИК и
ОПРЧР, Министерски съвет и други органи, които регламентират прилагането на
подхода ВОМР.
При промяна в изискванията на някой от горе-посочените документи следва да се променят
и условията, приложими към съответната мярка от Стратегията за ВОМР на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
ВАЖНО:
Специфичните изисквания за допустимост на кандидатите, дейностите, конкретните
разходи, необходими документи за кандидатстване и други условия по всяка мярка ще
бъдат подробно представени, допълнително детайлизирани и могат да бъдат изменени,
в случай че е необходимо18, в ПОКАНИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ по всяка мярка
от настоящата Стратегия за ВОМР.
В настоящата Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово са
включени следните типове мерки, съгласно НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г.:
В случай че приложимата нормативна база и Указанията на УО на програмите, финансиращи СВОМР, на
основата на които ще се изготвят условията за кандидатстване, се променят в процеса на реализация на
Стратегията.
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са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.;
са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на
целите на регламента;
 са определени в програмите, посочени в чл. 2, ал. 2 от Наредбата, а именно – ОПИК
и ОПРЧР.
Мерките, включени в Стратегията за ВОМР, са насочени към оползотворяване на наличните
възможности на територията на МИГ и удовлетворяване на нуждите и потребностите на
заинтересованите страни, идентифицирани по време на проведените анкетни проучвания,
срещи и обществени обсъждания, след извършена оценка на потенциала за изпълнение на
проекти по всяка мярка. Всички допустими за включване мерки в Стратегията са обсъдени
подробно със заинтересованите страни от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и
са избрани тези, които в най-пълна степен отговарят на социално-икономическите
характеристики на територията и на интереса, желанията и потребностите на местната
общност.
Мерките са избрани и включени при изпълнение на следната МЕТОДОЛОГИЯ,
разработена за целите на изготвяне на настоящата Стратегия за ВОМР:
1. Избор на мерки за прилагане в Стратегията за ВОМР
1.1. Стъпка 1: Идентифициране на допустими програми и области, в рамките на
които могат да се формулират мерки от Стратегията за ВОМР
В съответствие с информацията, предоставена в Наредба № 22 от 14.12.2015 г., е направен
списък на програмите, финансиращи подхода ВОМР (вкл. ОПНОИР и ПМДР, които не са
допустими по първата покана за подаване на заявления за кандидатстване по под-мярка 19.2
на ПРСР с цел идентифициране на интерес към тези програми в случай че същите се включат
в подхода до 31 май 2016 г.), както и допустимите мерки от ПРСР и области (приоритетни
оси и инвестиционни приоритети) от другите програми, в рамките на които могат да бъдат
дефинирани мерки в Стратегията за ВОМР. Информацията е предоставяна на
заинтересованите страни като приложение към разработената анкетна карта за
идентифициране на потенциални бенефициенти и интерес към допустимите мерки, за полена ориентация на анкетираните лица. Информацията е представяна подробно и на всички
информационни срещи, конференции и семинари със заинтересовани страни, с цел да се
гарантира тяхната информираност при формулирането на предложения.
1.2. Стъпка 2: Обобщени резултати от анкетното проучване и от проведените
информационни и консултативни срещи със заинтересованите страни
Обобщаване на резултатите от анкетните карти на ниво програми, мерки и под-мерки и
определяне на минимален процент на получените отговори, над който да се включва
съответната мярка, получила отговори над минималния %. Подробна информация за
резултатите от проведеното анкетно проучване е включено в Доклад от анализ на нуждите
на заинтересованите страни. На базата на резултатите от проведеното проучване е взето
решение да бъдат включени мерки от ПРСР, ОПИК, ОПРСР и нова мярка за развитие на
територията, отговаряща на целите на Регламент (ЕС) 1305/2013.
Резултатите и предложенията от проведените анкетни проучвания, срещи, обществени
обсъждания и други мероприятия в процеса на подготовка на Стратегията са подробно
представени в Доклад от проведените проучвания сред заинтересованите страни. Основните
изводи от проведените анкетни проучвания и предложения, които постъпиха по време на
консултирането на проекта на СВОМР с потенциални бенефициенти и заинтересовани
страни, могат да бъдат обобщени по следния начин:
 ПРСР
 В СВОМР да бъдат включени мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР, както и допълнителна
мярка за организиране на събития и провеждане на фестивали, изготвяне на сборници,

каталози и др. материали за популяризиране на местното наследство на територията
на МИГ (мярка 7).
 Мерките от ПРСР да бъдат съсредоточени в предоставянето на подкрепа на
земеделски производители и преработватели, диверсификация на икономиката към
неземеделски дейности и обновяване на дребномащабна общинска инфраструктура.
 Да бъдат включени три мерки от ПРСР, насочени към развитие на земеделски
стопанства и развитие на производства и услуги извън земеделието, по които да могат
да кандидатстват и големи, и малки земеделски стопани съгласно дефинициите на
ПРСР за програмен период 2014-2020 г. Да не бъдат отделяни мерки само за малки
земеделски стопани, а последните да бъдат посочени като бенефициенти на
включените мерки от ПРСР.
 По-голямата част от публичния ресурс, който предоставя ПРСР, да бъде съсредоточен
в т.нар. частни мерки, насочени към земеделски стопани, микропредприятия и др.,
като бюджетът на „земеделските“ мерки (1-4.1 и 2-4.2) да бъде по-висок от
„неземеделската“ мярка (3-6.4), а по-малката част – към публичния и нестопанския
сектор, в лицето на мерки 6-7.2 и новата мярка 7.
 ОПИК
 Да бъдат включени две мерки от ОПИК – една, насочена към развитие на иновациите
в МСП, тъй като на територията на МИГ има голям брой допустими кандидати с
иновативни идеи, и една мярка за технологично обновяване на МСП, към
потенциалните бенефициенти изразяват най-голям интерес.
 Възможността за включване на мярка за стартиране на бизнес (подкрепа на
предприемачеството) по ОПИК беше подробно дискутирана, но мненията на
заинтересованите страни се обединиха около заключението, че на територията на
МИГ трудно биха се реализирали подобни проекти с оглед на факта, че стартиращото
предприятие следва да бъде малко съгласно дефиницията на ЗМСП – с повече от 10
заети лица и необходимия капитал.
 ОПРЧР
 Да бъдат включени мерки, които да обхващат дейностите и целевите групи на ИП 1, 3
и 6 на ПО 1 и ИП 1, 2 и 3 от ПО 2. Мерките да бъдат „окрупнени“ – т.е. една мярка да
обединява дейности и целеви групи от няколко ИП на програмата, тъй като на малка
територия, каквато е тази на МИГ, не е обосновано да се раздробяват целевите групи
според възрастта им и други критерии. Така например, да бъде включена мярка, по
която да са допустими обучения както на безработни лица от всички възрастови
групи, така и на заети лица и на лица с увреждания, тъй като общият им индикативен
брой на територията на МИГ, който потенциално би могъл да бъде включен в бъдещи
проекти, не е толкова висок, за да се разработват отделни мерки за различните
възрастови групи или други признаци на обучаемите лица.
 Мярка за подкрепа на предприемачески идеи (ИП 5, ПО1), чиято допустимост стана
известна след публикуване на Указанията на УО на ОПРЧР, също да бъде включена,
тъй като има интерес на територията на МИГ към обучения и услуги за стартиране на
бизнес, както и организации, специализирани в областта, които биха могли да
изпълнят качествени проекти.
 Най-голямата част от публичния ресурс, който предоставя ОПРЧР, да бъде заделена
за мярката за обучения, тъй като интересът към нея е най-голям както от страна на
работодателите, така и от страна на неправителствени организации и други допустими
бенефициенти от територията на МИГ.
 ОПОС
 Мерки от ОПОС да не бъдат включвани в СВОМР поради липса на достатъчно

интерес от потенциални кандидати към дейностите, които ОПОС финансира в
рамките на подхода ВОМР.
1.3. Стъпка 3: Изведени нужди от анализа на територията, въз основа на
статистически данни и утвърдени стратегически документи
От извършените проучване и анализ на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово:
1. приоритетни икономически сектори, в т.ч.:
o подсектори в земеделието
o преработваща промишленост преработка на земеделски продукти
(хранително-вкусова промишленост)
o преработка на горски продукти
o преработваща промишленост извън сектор земеделие и преработка на
земеделски продукти – напр. шивашка промишленост и др. (от допустимите по
ОПИК сектори)
o сектор на услугите, вкл. туризъм
o сектор строителство
o горски сектор
2. сектори и под-сектори с най-голям принос към БВП
3. инфраструктурни нужди и приоритети (в. т.ч. пътна инфраструктура, улична мрежа и
др.)
4. приоритети и нужди в други сектори – култура, социални дейности, здравеопазване,
спорт, образование.
5. SWOT анализ.
1.4. Стъпка 4: Оценка на потенциала за изпълнение на предвидените мерки в
СВОМР чрез преглед на изпълнени проекти на територията на МИГ за
програмен период 2007-2013
Направи се преглед на публично достъпна информация за реализирани проекти на
територията на МИГ през програмен период 2007-2013 в областите, по които са
формулирани основните мерки от СВОМР, с акцент върху оценката на капацитета за
изпълнение на проекти по ОПИК и ОПРЧР. По ОПРКБИ 2007-2013 г. от бенефициенти на
територията на МИГ са изпълнени 18 проекта на стойност над 12 000 000 лв., два от които в
областта на иновациите, а останалите – в областта на технологичното обновление,
внедряването на стандарти и др. В тази връзка потенциалът за изпълнение на проекти по
мерките от СВОМР с финансиране от ОПИК се оценява като висок, вкл. с оглед на факта, че
през предходния програмен период реализираните проекти са на стойност 4 пъти по-висока
от ресурса, който предоставя ОПИК за Стратегията за ВОМР. По ОПРЧР са реализирани 13
проекта на територията на МИГ, от които 4 за стартиране на самостоятелен бизнес.
1.5. Стъпка 5: Предложение за мерки от финансиращите програми, които да се
прилагат в стратегията за ВОМР, базирани на т. 1.2 и т. 1.3.
Въз основа на горните точки (резултатите от проведеното проучване чрез анкети и
мероприятия и срещи със заинтересовани страни, както и оценка на секторите с потенциал за
развитие на територията от извършения анализ), е направен списък на мерките, предложени
за включване в Стратегията за ВОМР, който е представен на местната общност по време на
проведените консултативни срещи с партньорите по проекта и заинтересованите страни.
Всички предложени мерки бяха подложени на дискусия и приети от заинтересованите
страни, като не постъпиха предложения за включването на нови мерки.
2. Определяне на бюджета на избраните мерки от желаните програми, които участват

в подхода ВОМР по настоящата покана (ПРСР, ОПИК, ОПРЧР)
2.1. Преглед на относителните дялове на предложените мерки в Стратегията за
ВОМР в съответните програми на национално ниво (ПРСР, ОПРЧР, ОПИК).
2.2. Преглед на интереса на респондентите в анкетните карти към избраните мерки
от Стратегията за ВОМР в процентно съотношение една към друга и на интереса,
посочен по време на проведените срещи и обсъждания със заинтересовани страни.
2.3. Преглед и сумиране на индикативните бюджети на проектите по избраните
мерки от Стратегията за ВОМР, посочени от респондентите в анкетните карти,
където е приложимо.
2.4. Предложение за финансово разпределение на ресурса на Стратегията по мерки,
съгласно изявения интерес към мерките и потенциала за реализация на проекти по
тях, и финализиране на финансовата рамка след получени предложения от
заинтересованите страни по време на проведените срещи и обсъждания.
2.5. Преглед на съответствието на бюджета на СВОМР с йерархията на приоритетите
и целите на Стратегията, при спазване на баланса на бюджета на мерките спрямо
интереса и потенциала за изпълнение на същите.
2.6. Предложения за максимална стойност за реализация на един проект в
съответствие с разпоредбите на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. и следвайки мисията
на Стратегията за ВОМР да подпомогне по-голям брой кандидати и да финансира
повече на брой проекти за развитие и оживяване на територията на МИГ.
В настоящия раздел е включена следната информация за всяка мярка, съгласно изискванията
на Наредба № 22 от 14.12.2015 г.:
o описание на целите и обхвата на мярката,
o допустимите бенефициенти,
o допустимите дейности и разходи,
o определените финансови параметри за проектите,
o интензитет на финансовата помощ,
o размер на финансовата помощ,
o критерии за оценка на проектите и тяхната тежест.
Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:
ПРСР (ЕЗФРСР)
В Стратегията за ВОМР са включени 4 мерки от ПРСР, насочени към развитие на
земеделския сектор, разнообразяване към неземеделски дейности и осигуряване на подобри условия за живот чрез обновяване на дребномащабна инфраструктура в
обхванатите общини на територията на МИГ. Мерките са включени на базата на заявения
интерес по време на анкетното проучване сред потенциални бенефициенти и проведените
срещи и обсъждания със заинтересованите страни, където представители на местния
бизнес изразиха равнопоставени желания за включване както на земеделски, така и на
неземеделски мерки в Стратегията, като потенциалът за реализацията им е висок,
обоснован от високия брой земеделски стопанства (над 8 500, по данни от последното
официално преброяване на земеделските стопанства от дирекция Агростатистика, МЗХ
през 2010 г., над 80% от които са с размер до 10 дка) и микропредприятия (над 2000 през
2014 г.) на територията на трите общини. По отношение на земеделските стопанства, по
време на проведените срещи и проучвания със заинтересованите страни се уточни, че на
територията на МИГ повечето стопанства са малки, които попадат под дефиницията за
малко стопанство, приета от ПРСР през периода 2014-2020 (малки стопанства са тези,
които имат икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2 000

до 7 999 евро и са регистрация като земеделски стопани), като информацията се
потвърждава и от официални статистически данни на отдел Агростатистика в МЗХ. Поголямата част от анкетираните лица имат СПО на стопанството под 8 000 евро и размер на
обработваемата площ под 10 ха. Поради тази причина за мерки 1-4.1, 2-4.2 и 3-6.4 от
Стратегията за ВОМР, посочени по-долу, за минимален обем на стопанството на
кандидатите е определена стойност от под 8 000 евро, измерена в СПО, съгласно
определянията на ПРСР по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства –
съответно минимум 6 000 евро СПО за кандидати по мерки 1-4.1 и 2-4.2 и минимум 2 000
евро СПО за кандидати по мярка 3-6.4 от Стратегията за ВОМР, като се дава предимство
на малките стопанства с потенциал за развитие чрез критериите за оценка на проектите и
по-голям интензитет на финансовата помощ. Подходът, насочен към стимулиране на
малки стопанства, но с необходимия капацитет и потенциал за изпълнение на проекти, е
приет от заинтересованите страни.
Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
Мярката отговаря на под-мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от
ПРСР 2014-2020 г., като, съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., за мярката
на определени някои условия, различни от ПРСР, но отговарящи на условията на Регламент
(EC) № 1305/2013.
Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
 Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на
Описание на
територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:
целите
 въвеждане на нови технологии в производството;
 модернизация на физическия капитал;
 повишаване на производителността на труда в земеделските
стопанства;
 постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС в областта.
 Опазване на околната среда, вкл. чрез въвеждане на нови и
енергоспестяващи технологии, инвестиции за намаляване на
замърсяването от селското стопанство и внедряване на инсталации за
ВЕИ.
 Предоставяне на подкрепа за развитие на биологичното земеделие.
 Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Обхват на
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
мярката
Мярката е насочена към инвестиции в материални и нематериални активи,
в земеделски стопанства на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово, които водят до постигане на целите й.
Финансова помощ се предоставя на:
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 (Инвестициите трябва са
свързани с производството на селскостопански продукти, включени в
приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или
памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти);
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

Допустими
кандидати

Допустими
дейности

Допустими

съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове,
както и с подготовка на продукцията за продажба.
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване
на заявлението за подпомагане са:
1. Земеделски стопани, които:
 са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от
Закона за подпомагане на земеделските производители;
 имат минимален стандартен производствен обем на земеделското
стопанство не по-малко от левовата равностойност на 6 000 евро;
 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. Не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на
кандидатстване за проект в селски район, с инвестиции изцяло в сектори
"Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" или "Етеричномаслени и
медицински култури", включително с инвестиции, в обхвата на два или
повече от тези сектори;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите,
Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за
Селскостопанската академия.
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 Търговския закон
и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън
посочените в т 1 и т. 2.
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на
наличните производствени материални и/или нематериални активи;
или
2. Насърчаване
на
сътрудничеството
с
производителите
и
преработвателите на земеделски продукти; или
3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с
намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
и/или
5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство; или
6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични
земеделски продукти.
1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима

разходи

Финансови
параметри

собственост, използвана за земеделското производство, включително
такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на
нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на
земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите
на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия,
необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на
енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на
земеделска продукция;
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително
трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за
производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове,
използвани за производство на биоенергия;
4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС,
включително чрез финансов лизинг;
5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и
съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други
пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително
чрез финансов лизинг;
6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС
- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6 на ПРСР;
7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими
материални активи, предназначени за земеделските производствени
дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост,
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските
производствени дейности на територията на селски район;
9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани
земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за
събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на
продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати
стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в
земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики,
подготовка за сертификация;
11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;
13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти,
консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти,
проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в
процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за
подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 5 000 евро.

Интензите
т на
финансоват
а помощ

Критерии за
оценка на
проекти

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на:
 25 000 евро – за кандидати с размер на стопанството от 6 000 до
7 999 евро СПО
 80 000 евро – за кандидати с размер на стопанството над 8 000 евро
СПО
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общите допустими разходи за
кандидати – земеделски стопани, които имат минимален размер на
стопанството над 8 000 евро, измерен в СПО, и за всички останали
допустими кандидати.
1. Финансовата помощ се увеличава с 10 % за:
 проекти, представени от млади земеделски стопани;
 интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания
на организации на производителите;
 проекти за колективни инвестиции, представени от юридически
лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани;
 за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за
селскостопанска производителност;
 проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации,
опазване и възстановяване на околната среда, включително
биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към
климатичните промени.
2. Финансовата помощ се увеличава с 15 % за инвестиции, изцяло
свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11
"Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни
ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление
"Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.
3. Финансовата помощ се увеличава с 20 % за проекти за колективни
инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10
земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
4. Финансовата помощ се увеличава с 10 % за проекти, предоставени от
кандидати – земеделски стопани, чиито размер на стопанството е от 6
000 до 7 999 евро измерен в СПО.
Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на
повече от едно от условията по т. 1 и/или т. 2, е не повече от 70 % от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на
повече от едно от условията по т. 1 или т. 2 и т. 4, е не повече от 80 % от
общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни
инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ,
отговарящ на повече от едно от условията по т. 1, 2 и 3, е не повече от 90 %
от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени в т.
5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)
Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –
критерии:

Критерий
1.

2.
3.

4.

Подпомагане на чувствителни сектори в
земеделското производство: проекти с инвестиции
и дейности (над 50 % от допустимите
инвестиционни разходи) в сектор "Плодове и
зеленчуци" и/или "Животновъдство" и/или
"Етеричномаслени и медицински култури" (в един
от секторите или комбинация или повече от един
сектор)
Стопанството на кандидата е с размер от 6000 до 7
999 евро СПО
Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от
допустимите инвестиционни разходи по проекта)
от стопанства за производство на биологични
продукти и/или стопанства в преход към
биологично производство на продукти
Подпомагане
на
проекти,
осигуряващи
допълнителна заетост в земеделските стопанства

Подпомагане на проекти, представени от млади
земеделски стопани (земеделски стопани до 40
години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или
141 от ПРСР 2007 - 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от
ПРСР 2014 - 2020 и не са получавали подкрепа по
мярка 121 "Модернизиране на земеделските
стопанства" и подмярка 4.1 "Инвестиции в
земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020)
6. Подпомагане на проекти с инвестиции за
повишаване на енергийната ефективност с
минимум 5 % за земеделското стопанство
7. Иновативност на проекта – проектът е насочен към
внедряването на нов за стопанството продукт/
техника /технология и/или въвеждането на нов за
територията на МИГ продукт или услуга
8. Проектът включва инвестиции, свързани с
опазване на околната среда (включително
технологии, водещи до намаляване на емисиите)
и/или постигане на стандартите на ЕС
9. Проекти от кандидати – тютюнопроизводители,
регистрирани по Закона за подпомагане на
земеделските производители, за проекти с
инвестиции, които не са свързани с производство
на тютюн
10. Собственикът и представляващият кандидата не са
получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или
2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или
5.

Максимален
брой точки
15

15
15

10

10

5

5

5

5

5

чрез друго юридическо лице, в което участват.
11. Проекти на земеделски стопани жени
12. Подпомагане на проекти в необлагодетелствани
райони с природни и други специфични
ограничения
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В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой
точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за
финансирането им,
тези проекти ще бъдат допълнително
приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при
последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий “Подпомагане на проекти, осигуряващи
допълнителна заетост в земеделските стопанства“;
2. Получени точки по критерий „Иновативност на проекта - проектът е
насочен към внедряването на нов за стопанството продукт/ техника
/технология и/или въвеждането на нов за територията на МИГ продукт или
услуга“;
3. Получени точки по критерий „Проектът включва инвестиции, свързани с
опазване на околната среда (включително технологии, водещи до
намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС“;
4. Получени точки по критерий „Подпомагане на проекти, представени от
млади земеделски стопани (земеделски стопани до 40 години, одобрени за
подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 - 2013 и подмерки 6.1 и
6.3 от ПРСР 2014 - 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020)“;
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат
присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за
допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по
критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от
следващите критерии след първия ще се прилага, ако проектите
продължават да имат равен брой точки по предходния приложен критерий.
Съгласно условията за държавна помощ по мярка 4.1. „Подкрепа за
Държавна
инвестиции в земеделски стопанства” в ПРСР 2014 - 2020 г.
помощ
Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара
и/или развитието на селскостопански продукти”
Мярката отговаря на под-мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането
на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г. като,
съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., за мярката са определени някои
условия, различни от ПРСР, но отговарящи на условията на Регламент (EC) № 1305/2013.
Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти”
Мярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата
Описание на
ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранителноцелите
преработвателната промишленост на територията на МИГ – Гоце Делчев
– Гърмен – Хаджидимово чрез:

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

 по-добро използване на факторите за производство;
 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително
къси вериги на доставка;
 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост;
 постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз
(ЕС);
 подобряване опазването на околната среда.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Мярката предоставя помощ за извършване на инвестиции в следните
избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на
селскостопански продукти:
 мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на
продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 месо и месни продукти;
 плодове и зеленчуци, включително гъби;
 пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство,
преработка
и/или
маркетинг
на
продукти,
наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени
изделия;
 растителни и животински масла и мазнини с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 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;
 готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 гроздова мъст, вино и оцет.
Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на
селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се
кандидатства, технологията на производство и получените крайни
продукти.
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на
подаване на заявлението за подпомагане са:
1. Земеделски стопани, които:
 са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 имат минимален стандартен производствен обем на
земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност
на 6 000 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.

Допустими
дейности

Допустими
разходи

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите
по т. 1 и 2.
Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона
за кооперациите.
Инвестиции в материални и нематериални активи, 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.
Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:
 Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение
I към ДФЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
 Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в
обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на
Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други
недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга,
включително такива, използвани за опазване компонентите на околната
среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или
инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в
т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване,
сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии
и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на
растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и
контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във

Финансови
параметри

Интензитет
на
финансовата
помощ

връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други
недвижими материални активи, предназначени за производствени
дейности;
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти,
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени
дейности на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен Хаджидимово;
5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на
специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за
превоз на суровините или готовата продукция, използвани и
произвеждани от предприятието;
6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на
лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на
територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на
производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с
новоприети стандарти на Съюза, съгласно приложение № 1 към Раздел
8.2, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г.,
включително чрез финансов лизинг;
8. Разходи за достигане на съответствие с международно
признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на
добри производствени практики, системи за управление на качеството и
подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са
част от общ проект на кандидата;
9. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти,
консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в
процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за
подпомагане.
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 5 000 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на:
 25 000 евро – за кандидати с размер на стопанството от 6 000 до
7 999 евро СПО
 100 000 евро – за кандидати с размер на стопанството над 8 000
евро СПО
Финансовата помощ е в размер на:
 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от
микро-, малки или средни предприятия,
 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени
земеделски стопани с минимален размер на стопанството над
8 000 евро, измерен в СПО.

Финансовата помощ се увеличава с 10 % за проекти, предоставени от
кандидати – земеделски стопани, чийто размер на стопанството е от 6 000
до 7 999 евро измерен в СПО.

Критерии за
оценка на
проекти

Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени в т.
5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)
Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –
критерии:
Критерий
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Стопанството на кандидата е с размер от 6000
до 7 999 евро СПО
Проекти за инвестиции за преработка на
суровини от чувствителни сектори – над 75%
от обема на преработваните суровини са от
растителен
или
животински
произход,
попадащи в обхвата на чувствителните сектори
Проектът създава нови работни места
Проектът
въвежда
иновации
в
преработвателната промишленост, вкл. чрез
предлагане на ново за територията на МИГ
производство и/или създаване на нов за
територията на МИГ продукт
Инвестициите по проекта водят до повишаване
на енергийната ефективност с минимум 10 %
за предприятието
Проекти за преработка на биологични
суровини и производство на биологични
продукти
Проектът включва преработка на специфични
за територията на МИГ земеделски продукти
и/или допринася за утвърждаването на местни
търговски марки
Проекти,
въвеждащи нови процеси и
технологии, целящи опазването на околната
среда
или
ефективни
технологии
за
намаляване на емисиите, по-специално на
прахови частици при обработката на биомаса
Проекти
с
инвестиции
за
постигане
стандартите на ЕС, подпомагани по мярката,
включително такива за намаляване на
емисиите при производство на енергия от
биомаса

Максимален
брой точки
15
15

10
10

10

10

5

5

5

10. Подпомагане
на
проекти
в
необлагодетелствани райони с природни и
други специфични ограничения
11. Собственикът и представляващият кандидата
не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 –
2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали
чрез кандидата или чрез друго юридическо
лице, в което участват
12. Проекти на земеделски стопани до 40 години
13. Проекти на земеделски стопани – жени
ОБЩ брой точки

Държавна
помощ

5

5

3
2
100

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ
брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за
финансирането им,
тези проекти ще бъдат допълнително
приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при
последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий „Проектът създава нови работни места“;
2. Получени точки по критерий „Проекти, въвеждащи нови процеси и
технологии, целящи опазването на околната среда или ефективни
технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици
при обработката на биомаса“;
3. Получени точки по критерий „Проектът въвежда иновации в
преработвателната промишленост, вкл. чрез предлагане на ново за
територията на МИГ производство и/или създаване на нов за територията
на МИГ продукт“;
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат
присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за
допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по
критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от
следващите критерии след първия ще се прилага, ако проектите
продължават да имат равен брой точки по предходния приложен
критерий.
Съгласно условията за държавна помощ по мярка 4.2 „Подкрепа за
инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на
селскостопански продукти” в ПРСР 2014 - 2020 г.

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Мярката отговаря на под-мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от
ПРСР 2014-2020 г. като, съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., за мярката са
определени някои условия, различни от ПРСР, но отговарящи на условията на Регламент
(EC) № 1305/2013.
Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Основната цел на мярката е насочена към развитието на
Описание на
конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен
целите
– Хаджидимово чрез:
 разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни
места за населението в сектори извън земеделието;

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

Допустими
дейности

 оползотворяване на високия туристически потенциал на района и
утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни
ресурси;
 осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на
територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Мярката е насочена към развитието на неземеделски дейности в сферата
на:
 туризма;
 услугите във всички сектори;
 занаятите;
 производството или продажбата на продукти извън земеделието;
 технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на
енергия от ВЕИ.
Следните области са изключени от обхвата на мярката:
 хазарт;
 финансови услуги;
 голф;
 сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;
 производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
продажба.
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като
еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица,
регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва
дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има
стандартен производствен обем над 2 000 евро.
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности,
които са насочени към:
 Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически
обекти и развитие на туристически услуги);
 Производство или продажба на продукти, които не са включени
в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския
съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм,
грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги,
счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ и др.);
 Производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници за собствено потребление;
 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги,
свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и
други неземеделски дейности.

Допустими
разходи

Финансови
параметри

Интензитет
на
финансовата
помощ

Критерии за
оценка на
проекти

В рамките на мярката не се финансират дейности, които водят до
осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е
продукт, включен в Приложение I на ДФЕС.
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф,
сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, и производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за
създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони,
включващи:
 Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо
имущество;
 Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и
оборудване до пазарната стойност на активите;
 Общи разходи, свързани с предходните разходи, например
хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари,
свързани с консултации относно екологичната и икономическата
устойчивост,
включително
проучвания
за
техническа
осъществимост;
 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на
компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски
права и марки.
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 5 000 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на:
 65 000 евро – за кандидати микропредприятия, физически лица и
земеделски стопани с размер на стопанството над 8 000 евро СПО
 40 000 евро – за кандидати земеделски стопани с размер на
стопанството от 2 000 до 7 999 евро СПО
Финансовата помощ е в размер на:
 75% от общите допустими разходи за кандидати –
микропредприятия и физически лица;
 75% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски
стопани, чийто размер на стопанството е над 8 000 евро, измерен в
СПО;
 85% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски
стопани, чийто размер на стопанството е от 2 000 до 7 999 евро
измерен в СПО.
Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени в т.
5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)
Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –
критерии:
Максимален
Критерий
брой точки
1. Проектът включва иновации
15

2.

Проектът включва дейности за развитие на
социални или здравни услуги

15

3.

Проектът включва инвестиции в секторите,
посочени в т. „Мерки по създаване на нови
предприятия
и
стимулиране
на
предприемачеството“ от Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните
предприятия (компютри, оптика и електроника;
автомобили и други превозни средства; метални
изделия;
печатарска
промишленост;
информационни технологии и др.) и/или
инвестиции в други производствени сектори:
- Проектът включва инвестиции в секторите,
посочени в т. „Мерки по създаване на нови
предприятия
и
стимулиране
на
предприемачеството“ от Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните
предприятия (компютри, оптика и електроника;
автомобили и други превозни средства; метални
изделия;
печатарска
промишленост;
информационни технологии и др.) – 15 точки;
- Проектът включа инвестиции в други
производствени сектори (извън посочените в т.
„Мерки по създаване на нови предприятия и
стимулиране
на
предприемачеството“
от
Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия) – 10 точки“;
Проектът създава нови работни места

15

10

7.
8.

Проектът включва инвестиции за развитие на
„зелена икономика“, в т. ч. и за технологии
водещи до намаляване на емисиите
Проектът е насочен към развитие на селски, еко и
културен туризъм и др. алтернативни форми на
туризъм и/или развитие на занаяти (пряко или
непряко промоцира и или използва местни
продукти, занаяти, културни събития), вкл. чрез
партньорство
Проекти на кандидати до 40 г.
Проекти на кандидати жени

9.

Проекти на кандидати тютюнопроизводители

2

10. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи
опит или образование в сектора, за който
кандидатстват
11. Стопанството на кандидата – земеделски
стопанин е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО
и/или има размер на използваната земеделска
площ до 10 ха

5

4.
5.

6.

10

10

5
3

5

12. Собственикът и представляващият кандидата не
са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013
и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез
кандидата или чрез друго юридическо лице, в
което участват
ОБЩ брой точки

Държавна
помощ

5

100

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ
брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за
финансирането
им,
тези
проекти
ще
бъдат
допълнително
приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при
последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий „Проектът създава нови работни места“;
2. Получени точки по критерий „Проектът включва инвестиции в
секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и
стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и
електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия;
печатарска промишленост; информационни технологии и др.) и/или
инвестиции в други производствени дейности“;
3. Получени точки по критерий „Проектът включва дейности за развитие
на социални или здравни услуги“;
4. Получени точки по критерий „Проектът е насочен към развитие на
селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм
и/или развитие на занаяти (пряко или непряко промоцира и или използва
местни продукти, занаяти, културни събития)“;
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат
присъждани. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в
случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и
недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след
първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой
точки по предходния.
Съгласно условията за държавна помощ по мярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности” в ПРСР 2014 - 2020 г.

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Мярката отговаря на под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.
като, съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., за мярката са определени някои
условия, различни от ПРСР, но отговарящи на условията на Регламент (EC) № 1305/2013.
Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване,
Описание
намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на
на целите
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:
 подобряване на средата и качеството на живот в населените места;
 осигуряване на базови услуги на населението на общините Гоце
Делчев, Гърмен и Хаджидимово и достъпа до тях в сферата на

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

Допустими
дейности

Допустими

образованието, социалните грижи, културата, благоустройството,
физическата култура, спорта и отдиха и др.
 повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез
обновяване на инфраструктурата.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Обхват на инвестициите по мярката – мярката ще се финансира създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура в обхванатите общините.
Ограничения в приложението на мярката
 По мярката не са допустими инвестиции в инфраструктура за
здравеопазване.
 Дейностите по изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения са допустими само в
агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
За подпомагане могат да кандидатстват:
 Общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово – за всички
дейности;
 ВиК оператори за дейности по т. 2 само за агломерации под 2 000
е.ж.;
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности по т. 4, 6
и 7;
 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за
дейности по т. 7.
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и
принадлежностите към тях;
2. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение;
4. 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;
5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
6. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура;
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.
1. Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане,
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обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или
друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане
дейности:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните
работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените
разходи по буква „а“.
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и
обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг,
съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права,
лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и
екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и
по време на неговото изпълнение.
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 20 000 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 200 000 евро.
1. Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията не генерират нетни приходи.
2. Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата
равностойност на 50 000 евро.
3. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ
„разходи-ползи“.
4. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа
на анализ „разходи-ползи“ по т. 3 се осигурява от кандидата, като участието
на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии
за оценка
на проекти

Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени в т.
5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)
Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –
критерии:
Максимале
Критерии
н брой
точки
1. Над-общинско въздействие на проекта – подобрените
15
основни услуги и териториалното въздействие на
проекта включват цялата територия на МИГ
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените
15
основни услуги и обхвата на териториално
въздействие.
3. Проектът включва обект, който обслужва повече от
10
едно населено място
4. Проектът се реализира в населени места или територии
10
извън общинския център
5. Проектът включва подобряване на инфраструктура за
10
социална или културна дейност
6. Проектът надгражда друг вече реализиран проект
10
7.
8.

Държавна
помощ

Проектът създава нови работни места при изпълнение
на допустимите дейности
Проектът предвижда допълнителни съоръжения за
хора с увреждания, извън законово изискуемите
съгласно вида на строежа

5

ОБЩ брой точки

80

5

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой
точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за
финансирането
им,
тези
проекти
ще
бъдат
допълнително
приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред от по-голям
към по-малък брой население, което ще се възползва от подобрените
основни услуги и обхвата на териториално въздействие.
Съгласно условията за държавна помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” в ПРСР 2014 - 2020 г.

Мерки, извън обхвата на мерките от ПРСР или Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културноисторическо и природно наследство“
Мярката е включена в настоящата Стратегия за ВОМР съгласно чл. 15, ал. 1 т. 3 и ал. 5 от
Наредба № 22 от 14.12.2015 г.
 мерки, които са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстват на целите на регламента.
Мярката допринася за постигането на:
 Целите Регламент (EC) № 1305/2013:
o в) Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и

общностите в селските райони, включително създаването и поддържането
на заетост.
 Приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г.:
o Приоритетна област 6Б, група 6Б-4, която цели:
 насърчаване на дейности за оживление на територията на МИГ;
 развитие на капацитет за устойчиво развитие на територията на
МИГ;
 активиране на местните общности;
 преодоляване на социалното изключване на уязвими групи.
 Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:
o Приоритет 2 – Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на
малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност,
културно-историческото и природно наследство
 Специфична цел 2.2 – Укрепване и съхранение на местната
идентичност чрез популяризиране на културно-историческото и
природно наследство на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен
– Хаджидимово.
Настоящата мярка е включена в Стратегията за ВОМР по предложение на нестопанския
сектор на територията на МИГ, постъпило по време на проведените срещи и обсъждания със
заинтересованите страни. Територията на МИГ има висок потенциал за развитие на туризма
и множество обекти на културно-историческото и природно наследство, които не са
достатъчно оползотворени и е необходимо да бъдат по-широко популяризирани извън
общините в обхвата на МИГ, вкл. с цел привличане на туристи и посетители, които да
оживят територията. Приоритет в изпълнението на мярката ще се дава на кандидати, които
не са изпълнявали проекти досега, за да се стимулира развитието на капацитета на нови
организации чрез финансиране на интересни проектни идеи, на проекти, изпълнявани в
партньорство и др.
Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културноисторическо и природно наследство“
Описание на
 Оживление на територията на МИГ чрез изпълнението на дейности за
целите
популяризиране на местната идентичност, развитие на културноисторическо и природно наследство;
 Повишаване капацитета за устойчиво развитие на територията на
МИГ чрез активно включване на местната общност и особено
младите хора в съвместни инициативи за популяризиране на общата
идентичност на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово;
 Повишаване на обществената осведоменост и привличане на интереса
на посетителите към богатството на културното, историческото и
природното наследство на територията на МИГ;
 Превръщане територията на МИГ в привлекателно място за живот и
почивка чрез инициативи и иновативни проекти за опазване на
околната среда.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Обхват на
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
мярката
Мярката е насочена към изпълнение на меки дейности чрез организиране
на събития и/или доставка на оборудване и обзавеждане за съхранение и
популяризиране на местните обичаи, идентичност, бит и култура,
кулинария, история, традиции, вкл. в музиката, скулптурата,

Допустими
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Допустими
дейности

изобразителното изкуство и др., традиционни занаяти, ритуали, местни
личности от национално значение, природни елементи и защитени
биологични видове и други елементи на нематериалното културноисторическо и природно наследство на територията на МИГ, както и
инициативни за опазване на околната среда. Насърчава се
обединяването на населението на общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово в общи прояви, които включват жители от различни
социални и възрастови групи, етноси, пол и др.
Всеки проект задължително следва да включва механизми за устойчивост
на резултатите след приключване на дейностите и/или тяхното
мултиплициране.
За подпомагане могат да кандидатстват:
1. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена
полза, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
3. Настоятелства, регистрирани по Закона за народната просвета;
4. Културни организации, регистрирани по Закон за закрила и
развитие на културата.
Партньорството е допустимо по настоящата мярка, като партньорите
следва да отговарят на същите изисквания, като посочените кандидати за
получаване на финансова помощ.
Допустими са следните дейности, насочени към съхранение и
популяризиране на местните обичаи, идентичност, културно-историческо
и природно наследство на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово:
1. Организиране и провеждане на събития:
a) Тематични фестивали, свързани с местния фолклор и
популяризиране на традиционни местни ресурси и продукти;
честване на местни празници, възстановка на
обичаи,
организиране на събори, панаири, тематични изложби, състезания,
конкурси, концерти, литературни четения и др. събития за
съхранение и популяризиране на местното наследство;
b) Семинари, клубове, кръжоци, творчески ателиета, школи,
информационни дни, отворени врати, кръгли маси, обсъждания и
други за идентифициране на местни отличителни характеристики,
повишаване на осведомеността на населението и привличане на
интереса към съхранение и промотиране на местното културноисторическо и природно наследство, опазване на околната среда,
опазване на природни елементи и защитени биологични видове,
растения, дървесни видове и животни, типични за територията на
МИГ, трансфер на знания и добри практики;
c) Повишаване на осведомеността и популяризиране делата на местни
личности от национално значение и важни исторически моменти
от развитието на трите обхванати общини;
d) Организиране на събития за привличане интереса на децата и
младежите към историята, културата и природата на територията
на МИГ и активното им включване;
e) Общи инициативни и кампании и иновативни проекти за опазване

Допустими
разходи

на околната среда и подобряване екологичното състояние на
територията на МИГ като събиране и оползотворяване на
отпадъци, поставяне на кошчета, указателни табели за опазване на
околната среда, събиране на дъждовна вода, почистване на почви,
паркове и други обществени места, организиране на събития за
повишаване осведомеността за опазване на околната среда,
организиране и провеждане на открити уроци и събития за деца и
ученици, еко-излети и др.
2. Провеждане на проучвания и изследвания
f) Провеждане на проучвания, необходими за организиране на
събитията и/или изготвяне на материалите – анкетни проучвания,
документални проучвания, интервюта, проучвания на място и др.,
свързани с местните обичаи, идентичност, културно-историческо и
природно наследство;
g) Провеждане на проучвания за приложимостта на възобновяеми
енергийни източници и др. инструменти за опазване на околната
среда.
3. Разработване и разпространяване на документи и материали за
културно-историческото и природно наследство и опазване на
околната среда
h) Макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или
предмети от традиционния бит;
i) Сборници, албуми, каталози и др. с елементи от местния бит,
култура, обичаи и др.
j) Брошури, книжки, плакати, наръчници, тематични стикери и др.,
свързани с тематиката на проекта.
k) Информационни табели за природни елементи и защитени
биологични видове, растения, дървесни видове и животни, типични
за територията на МИГ (със снимка и информация за съответния
вид) и поставяне на видно място в паркове и обществени места
l) Указателни табели за опазване на околната среда;
m) Други материали, необходими за изпълнение на дейностите по
проекта.
n) Дигитализация на културното и природно наследство.
4. Заснемане и разпространение на филми
o) Заснемане на филми, видео клипове или други мултимедийни
възстановки на местни обичаи и традиции
p) Заснемане на филми и видео клипове и разработване на радио
излъчвания за насърчаване опазването на околната среда.
Допустими разходи, необходими за осъществяване на дейностите по
проекта19:
1. Разходи за външни услуги:
a) Разходи за провеждане на проучвания и изследвания;
b) Разходи за разработване и отпечатване и промоциране на
материали – сборници, албуми, каталози, брошури, плакати,
табели, уеб-страници и др.;

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 „Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент
(EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР“ от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.
19
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c) Разходи за семинари, срещи и други събития – наем на помещения,
оборудване (носии, озвучителна техника, компютърна техника,
техника за заснемане на филми и видео и др.), транспорт за
участниците, кетъринг, материали и консумативи за събитията,
лектори/водещи и др.;
d) Разходи за устен и писмен превод, в случай че е необходимо за
изпълнение на дейностите;
e) Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на
дейностите – банкови такси, пощенски разходи и др.;
2. Разходи за закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение
на дейностите (носии, озвучителна техника, компютърна техника,
техника за заснемане на филми и видео и др.)
3. Разходи за визуализация и публичност
4. Разходи за подготовка и управление на проекта
f) разходи за външни услуги за лица, ангажирани в подготовката
и/или управлението на проекта
g) Разходи за командировки по дейности, свързани с изпълнението на
проекта: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащото
законодателство в областта.
h) Режийни разходи.
5. Други разходи, детайлизирани в поканата за прием на заявления.
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 5 000 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 15 000 евро.
1. Финансовата помощ е в размер до 100 % от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти в обществен
интерес, които след извършване на инвестицията не генерират нетни
приходи, в зависимост от приложимото законодателство и изискванията
на УО на ПРСР.
2. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на
анализ „разходи-ползи“.
Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени в т.
5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)
Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –
критерии:
Максимален
Критерий
брой точки
1. Проектът има принос към развитието на туризма
15
на територията на МИГ
2. Проектът се реализира в партньорство
15
3.

Собственикът и представляващият кандидата не
са получавали подкрепа за реализация на
проекти, финансирани от фондове на ЕС или
други донорски програми, независимо дали чрез
кандидата или чрез друго юридическо лице, в

15

което участват
4.

5.

6.
7.
8.

Проектът предвижда дейности/мерки, които
предоставят възможности за нова за територията
форма на използване на природните ресурси
и/или културно-историческото наследство за
територията на МИГ или за населеното място, в
което се реализира
Проектът включва участието на лица от уязвими
и маргинализирани общности, в т.ч. роми и/или
деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с
увреждания
Проектът има надобщинско значение
Проектът е насочен към и/или включва дейности
по опазване на околната среда
Проектът включва участието на лица извън
територията на МИГ и/или извън територията на
страната
ОБЩ брой точки

Държавна
помощ

10

10

5
3
2
75

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ
брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за
финансирането
им,
тези
проекти
ще
бъдат
допълнително
приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред при
последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий „Проектът предвижда дейности/мерки,
които предоставят възможности за нова за територията форма на
използване на природните ресурси и/или културно-историческото
наследство за територията на МИГ или за населеното място, в което се
реализира“;
2. Получени точки по критерий „Проектът има надобщинско значение“;
3. Получени точки по критерий „Проектът е насочен към и/или включва
дейности по опазване на околната среда“;
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат
присъждани. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в
случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и
недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след
първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой
точки по предходния приложен критерий.
 Съгласно правилата за държавна помощ, определени в Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24
декември 2013 г.).
 При изпълнение на проект, който включва само нестопански
дейности и се изпълнява 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.

ОПРЧР (ЕСФ)
В Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово са включени 4
мерки, които предвиждат финансиране от ОПРЧР чрез ЕСФ:
 2 мерки по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места“ и
 2 мерки по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване”.
Мерките са включени на базата на интереса, посочен от заинтересованите страни по време на
анкетното проучване и проведените срещи, и след оценка на потенциала за реализация на
същите от гледна точка на брой и видове потенциални бенефициенти от територията на
МИГ. Бяха проведени допълнителни срещи с представители на Бюро по труда и Дирекция
„Социално подпомагане“ в Гоце Делчев, както и предприятия в качеството им на
работодатели, на които бяха обсъдени необходимостта и възможностите за включване на
мерки за обучения на лица по приоритетна ос 1 и мерки за борба с бедността от приоритетна
ос 2, като присъстващите се обединиха около следните мнения и заключения:
 по приоритетна ос 1 да се включи една мярка за обучение на безработни и заети
лица, насочена към целеви групи от всички възрастови категории, вкл. да бъдат
посочени като целеви групи и лица с увреждания и мярката да включва елементи от
ос 2. Работодателите заявиха интерес към дейности по обучение на безработни
младежи до 29 г. възраст и заети лица в предприятията им за повишаване на
квалификацията, докато според Дирекция Бюро по труда целевата група следва да са
основно лица от 30 до 54 г.
 по приоритетна ос 2 да бъдат включени 2 мерки, насочени към интеграция на
маргинализираните общности и осигуряване на устойчив достъп до социални услуги
на хора с увреждания и самотноживеещи лица, тъй като това са най-сериозно
изразените групи в риск с най-големи нужди на територията на МИГ.
Целевите групи, които се подпомагат по допустимите за финансиране приоритетни оси от
ОПРЧР, съвпадат с идентифицираните маргинализирани и уязвими групи на територията на
МИГ и на техните нужди и потребности, посочени в т. 3.4. „Потребности на уязвимите и
малцинствени групи“ от настоящата Стратегия.
По време на проведените срещи със заинтересованите страни се дискутираше и
необходимостта от предоставяне на подкрепа за предприемачите в трите общини, като беше
обсъден големият интерес от страна на заинтересованите страни към процедура
BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна
стопанска дейност“ по ОПРЧР 2007-2013 г. и съответно възможностите за включване на
мерки в Стратегията, които са насочени към стартиране на самостоятелна стопанска дейност
на територията на МИГ. След публикуване на Указанията от УО на ОПРЧР 2014 – 2020 за
прилагането на подхода ВОМР с ресурси от ОПРЧР 2014 – 2020 и включването на
инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ в допустимите
приоритети по подхода ВОМР се взе решение да бъде включена мярка от Стратегията МИГ
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, насочена към целите на приоритета, като този подход
беше одобрен от заинтересованите страни на финалното обществено обсъждане на проекта
на Стратегия.
По всички мерки, посочени по-долу, са включени всички допустими бенефициенти по
съответния инвестиционен приоритет, за да не се стеснява кръга на потенциалните
кандидати от територията на МИГ за реализиране на допустимите дейности.

Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с
увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса“
Мярката е насочена към изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до
заетост и качеството на работните места“ от ОПРЧР 2014-2020 г. и следните
инвестиционни приоритети:
 Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните
лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и
чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”
 Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите
хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или
обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и
младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на
гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)
 Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и
неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на
работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.
Мярката включва и елементи от приоритетна ос 2 – инвестиционен приоритет 2 „Активно
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното
участие и по-добрата пригодност за заетост”.
Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с
увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса“
Основна цел на компонент 1: Подобряване достъпа до заетост и
Описание на
качеството на работните места чрез предоставяне на обучения за
целите
безработни лица.
Основна цел на компонент 2: Адаптиране на работещите спрямо
нуждите на бизнеса чрез осигуряване на възможности на заетите лица за
учене през целия живот.
Основна цел по компонент 3: Повишаване качеството на живот на
хората с увреждания и техните семейства чрез провеждане на обучения и
подобряване достъпа им до заетост.
Специфични цели:
По КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на безработни лица (ПО1)
СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни
лица над 30-годишна възраст, вкл. такива с ниско образование.
СЦ 2: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън
образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили
предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа
(чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието, със
завършено средно или висше образование и такива с основна или пониска образователна степен.
По КОМПОНЕНТ 2 – Обучение на заети лица (ПО1)
СЦ 3: Увеличаване броя на заетите лица, придобили нови знания и
умения
По КОМПОНЕНТ 3 – Обучения на уязвими групи и мерки за
интеграцията на пазара на труда (ПО1 и ПО2)

Обхват на
мярката

СЦ 4: Насърчаване на равните възможности за заетост и интеграция на
пазара на труда на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на
хората с увреждания чрез предоставяне на обучения и осигуряване на
заетост (ПО1)
СЦ 5: Улесняване достъпа до заетост на лица с увреждания и членове на
семейства с деца, включително и чрез предоставяне на социални и
здравни услуги (ПО2)
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Мярката е насочена към изпълнение на дейности в следните компоненти:
КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на икономически неактивни и
безработни лица (ПО1, ИП 1 и 3)
Основна целева група: икономически неактивни и безработни лица.
Специфични целеви групи:
 Целева група 1: от 30 до 54 г. вкл. – икономически неактивни лица,
извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица, вкл.
такива с ниско образование (под средно); търсещи работа
безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на
труда , вкл. такива с ниско образование (под средно) (по ПО1,
ИП1)
 Целева група 2: над 54 г. – икономически неактивни лица, извън
образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа
безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на
труда (по ПО1, ИП1).
 Целева група 3: от 15 до 29 г. вкл. – икономически неактивни
младежи, които не са в образование и обучение; търсещи работа
безработни младежи във всички категории завършена степен на
образование: висше, средно, основно или по-ниска образователна
степен (по ПО1, ИП3).
КОМПОНЕНТ 2 – Обучение на заети лица (ПО1, ИП 6)
Целеви групи:
Основна целева група: заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети
лица (по ПО1, ИП6).
Специфични целеви групи:
 Целева група 5: на възраст над 54 г.;
 Целева група 6: със средно и по-ниско образование;
 Целева група 7: работещи в сектори, основаващи се на знанията,
високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика,
„белия”
сектор
и
сектора
на
персоналните
услуги,
преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност
на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите
знания и умения с подкрепата на ОПРЧР.
КОМПОНЕНТ 3 – Обучения на уязвими групи и мерки за
интеграцията на пазара на труда (ПО1 и ПО2, ИП 2)
Основна целева група: лица от уязвими групи (ПО2, ИП 2)
Специфични целеви групи:
 Целева група 8: Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца с
увреждания; деца в риск;

Допустими
кандидати

 Целева група 9: Хора с увреждания (над 18 г.) и техните семейства;
възрастни в риск;
 Допълнителни целеви групи: служители на доставчици на
социални и здравни услуги; лица, полагащи грижи за зависими
членове.
Важно:
Прием по мярката може да бъде отворен само по един компонент
или и по няколко компонента, по преценка на МИГ.
Един кандидат може да кандидатства за дейности само по един
компонент и специфична цел или в комбинация от дейности по
няколко компонента и цели, ако е допустим по всички компоненти,
което ще бъде уточнени в поканата за подаване на заявления за
кандидатстване, по преценка на МИГ.
Условия за изпълнение на мярката:
 Предоставянето на средства за повишаване на професионалната
квалификация да бъде свързано с осигуряването на последваща
устойчива заетост на обучените.
 Предоставянето на обучения за професионална квалификация
трябва да се извършва само от лицензирани от НАПОО центрове
за професионално обучение.
 Не се осигурява финансиране в полза на бенефициенти
селскостопански производители за дейността им, поради
ограничения на Министерството на земеделието и храните в
предоставянето на средства по режим “de minimis”, който
ОПРЧР прилага.
За КОМПОНЕНТ 1
 Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на
труда;
 Работодатели;
 Социални партньори;
 Общини;
 Центрове за информация и професионално ориентиране;
 Неправителствени организации;
 Обучителни организации.
За КОМПОНЕНТ 2
 Работодатели;
 Сдружения от работодатели (клъстери);
 Самостоятелно заети лица;
 Обучителни организации;
 Структури на социални партньори;
 Неправителствени организации.
За КОМПОНЕНТ 3
 Неправителствени организации;
 Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на
труда;
 Образователни и обучителни институции и организации;
 Доставчици на социални услуги;
 Работодатели;

Допустими
дейности

 Общини;
 Центрове за информация и професионално ориентиране.
КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на икономически неактивни и
безработни лица
За СЦ 1 (насочена към безработни лица над 30 годишна възраст):
 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда,
активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови
борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси
относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 Психологическо подпомагане;
 Предоставяне на мотивационно обучение;
 Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната
квалификация или придобиване на нова;
 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови
компетентности;
 Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически
услуги и/или обучение;
 Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и
стажуване;
 Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на
търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на
пазара на труда.
 Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на
безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара
на труда.
 Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни
нагласи при наемането на представители на уязвими групи на
пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги
за работодателите.
За СЦ 2 (насочена към безработни лица до 29 годишна възраст):
 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда,
организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за
заетост;
 Дейности за активиране на икономически неактивни младежи,
които не са в образование или обучение, за включването им на
пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития,
трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;
 Професионално информиране и консултиране; психологическо
подпомагане;
 Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице мотивационни обучения, обучение за придобиване на
професионална квалификация, обучение за придобиване и
усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по
предприемачество;
 Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на
работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като
безработно лице;

 Предоставяне на стимули за насърчаване на географската
мобилност с цел работа;
 Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на
безработни младежи;
 Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на
самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески,
управленски и бизнес умения;
 Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към
финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП
РЧР.
КОМПОНЕНТ 2 – Обучение на заети лица
 Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната
квалификация и/ или за придобиване на нова;
 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови
компетентности;
 Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра
професионална реализация и повишена професионална подготовка
на кадрите;
 Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия
живот;
 Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите
на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи
стандарти за качество;
 Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и
уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда и на
ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и поресурсно ефективни технологии;
 Въвеждане на обучителни методи и програми, основани на
практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на
заетите съобразно нуждите на пазара на труда;
 Подкрепа за реализация на стратегии за учене през целия живот за
работната сила, в сътрудничество със социалните партньори,
включително обучения и развиване на умения, надграждане на
преносими компетенции, като чужди езици, дигитални
компетенции, предприемачество и др.
КОМПОНЕНТ 3 – Обучения на уязвими групи и мерки за
интеграцията на пазара на труда
За СЦ 1 (по приоритетна ос 1):
 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др.
подкрепящи услуги за заетост;
 Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси
относно упражняването на трудови и осигурителни права на
лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с
увреждания;
 Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие,
насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на
трудовата активност на членовете на семейства с деца

Допустими
разходи

/включително с увреждания/;
 Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната
квалификация или придобиване на нова;
 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови
компетентности;
 Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими
членове или на хората с увреждания след предоставяне на
посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца;
 Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с
увреждания;
 Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни
нагласи при наемането на представители на уязвими групи на
пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги
за работодателите.
За СЦ 2 (по приоритетна ос 2):
 Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване
участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими
членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора,
зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/;
 Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост
на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и
предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността;
 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето,
вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в
домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с
увреждане и чрез информационно-образователни и здравноконсултативни услуги;
 Обучения на уязвимите групи и на членовете на семейства, които
се грижат за зависим член на семейството.
 Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за
целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
 Инициативи за информиране и представяне на възможностите на
хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел
разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото
и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна
степен за възможностите на хората с увреждания.
Категории допустими разходи:
І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени
по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски,
начислени за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение, за лица, ангажирани в изпълнение на дейностите
по проекта.
2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата,
получаващи възнаграждения.
3. Разходи за стипендии на обучаемите лица.
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
4. Разходи за материали и консумативи, необходими за
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осъществяването на дейностите по проекта.
5. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими
за осъществяването на дейностите по проекта.
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
6. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
7. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и
необходими за осъществяването дейностите по проекта.
8. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
9. Разходи за организиране на събития, вкл. транспорт, кетъринг,
лектори и др.
10. Предоставяне на обучения за безработни и/или заети лица в
посочените в поканата за прием на заявления области.
11. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или
договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде,
необходими за осъществяването на дейностите по проекта.
IV. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС
V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
12. Разходи за организация и управление на проекта – разходи,
свързани с възнагражденията на персонала по администриране на
проекта – ръководител на проект, технически сътрудник,
счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и
административните разходи, свързани с управлението на проекта
(режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за
командировки).
13. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел V.
VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта, посочени в
поканата за подаване на заявления за кандидатстване.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 50 000 евро.
Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на
допустимите разходи, в зависимост от приложението на режима на
минимални помощи (de minimis) за съответния кандидат.
„Техническата и финансова оценка по мярката ще се извършва на базата
на общите критерии по ОПРЧР 2014 – 2020 г., съгласно Указанията на
програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и следните
специфични критерии:
Максима
Компонент 1 – Обучение на безработни
№
лен брой
лица
точки
Допълнителни специфични критерии
Проектът е иновативен за територията на МИГ
13
1.
– включва предоставянето на нови за
територията на МИГ или за съответната
община/населено място иновативни форми за
улесняване достъпа до заетост на целевите
групи
Проектът включва осигуряване на постоянна
9
2.

3.

4

№

1.

2.

3.

№

1.

2.

3.

заетост след предоставяне на посреднически
услуги и/или обучение
Кандидатът по проекта – работодател развива
дейност в някой от приоритетните сектори за
територията на МИГ
Проектът включва целеви групи от трите
общини на територия на МИГ и/или
дейностите по проекта ще се осъществяват на
трите общини на територията на МИГ
ОБЩ брой точки за специфичните
критерии
Компонент 2 - Обучение на заети лица
Допълнителни специфични критерии
Предоставяните професионални обучения са с
цел разнообразяване икономическата дейност
на кандидата
Кандидатът по проекта – работодател развива
дейност в някой от приоритетните сектори за
територията на МИГ
Проектът включва целеви групи от трите
общини на територия на МИГ и/или
дейностите по проекта ще се осъществяват на
трите общини на територията на МИГ
ОБЩ брой точки за специфичните
критерии
Компонент 3 – Обучения на уязвими групи
и мерки за интеграцията на пазара на труда
Допълнителни специфични критерии
Проектът включва комплексни действия в
посока улесняване достъпа до заетост на
уязвими групи – чрез обучения/професионална
подкрепа и чрез предоставяне на интегрирани
социални и/или здравни услуги
Проектът е иновативен за територията на МИГ
– включва предоставянето на нови за
територията на МИГ или за съответната
община/ населено място здравни или социални
услуги и/или иновативни форми за улесняване
достъпа до заетост на целевите групи
Проектът включва целеви групи от трите
общини на територия на МИГ и/или
дейностите по проекта ще се осъществяват на
трите общини на територията на МИГ
ОБЩ брой точки за специфичните
критерии

4

4

30
Максима
лен брой
точки
10

10

10

30
Максима
лен брой
точки
13

13

4

30

Държавна
помощ

Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от
24.12.2013 г.

Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“
Мярката е насочена към изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост
и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-,
малки и средни предприятия“ от ОПРЧР 2014-2020 г.
Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията
на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“
Описание
 Диверсификация на икономиката на МИГ – Гоце Делчев –
на целите
Гърмен – Хаджидимово чрез подкрепа за развитие на
предприемачески и идеи и умения в различни и иновативни
области.
 Увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост
безработни, неактивни и наети лица на територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на
Обхват на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
мярката
Целеви групи:
Безработни или заети лица от територията на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово, желаещи да започнат самостоятелна
стопанска дейност.
Подкрепата по настоящата мярка за стартиращи предприемачи
не включва предоставянето на грантове за стартиране на
предприятия.
Допустими
 Центрове за развитие на предприемачеството;
кандидати
 Обучителни организации;
 Социални партньори;
 Неправителствени организации.
Допустими
 Популяризиране на стартирането и развитието на
дейности
самостоятелна стопанска дейност и предприемачество –
организиране и провеждане на семинари, форуми и др.
събития;
 Предоставяне
на
обучения
за
придобиване
на
предприемачески, управленски и бизнес умения;
 Изнасяне на лекции по предприемачество, организиране и
провеждане на игри и симулации и др. в училищата, вкл.
професионални гимназии на територията на МИГ.
 Предоставяне на специализирани консултантски услуги
на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с
развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по
управление на човешките ресурси и други подпомагащи

Допустими
разходи

Финансови
параметри

развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до
мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните
нужди.
Категории допустими разходи:
І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения,
определени по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл.
осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя
върху договореното възнаграждение, за лица, ангажирани в
изпълнение на дейностите по проекта.
2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на
лицата, получаващи възнаграждения.
3. Разходи за стипендии на обучаемите лица.
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
4. Разходи за материали и консумативи, необходими за
осъществяването на дейностите по проекта.
5. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане,
необходими за осъществяването на дейностите по проекта.
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
6. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и
оборудване.
7. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко
свързани и необходими за осъществяването дейностите по
проекта.
8. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
9. Разходи за организиране на събития, вкл. транспорт,
кетъринг, лектори и др.
10. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или
договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани
другаде, необходими за осъществяването на дейностите по
проекта.
IV. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС
V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
11. Разходи за организация и управление на проекта – разходи,
свързани
с
възнагражденията
на
персонала
по
администриране на проекта – ръководител на проект,
технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или
технически персонал, както и административните разходи,
свързани с управлението на проекта (режийни разходи,
консумативи и материали, наем, разходи за командировки).
12. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел V.
VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта,
посочени в поканата за подаване на заявления за
кандидатстване.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект
– левовата равностойност на 25 000 евро.

Интензите
т на
финансова
та помощ
Критерии
за оценка
на проекти

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата
стойност на допустимите разходи, в зависимост от приложението
на режима на минимални помощи (de minimis) за съответния
кандидат.
Техническата и финансова оценка по мярката ще се извършва на
базата на общите критерии по ОПРЧР 2014 – 2020 г., съгласно
Указанията на програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г.,
както и следните специфични критерии:

№

Държавна
помощ

Критерии

Максимален
брой
точки

Специфични критерии за територията на МИГ
Проектът е насочен към лица с увреждания
10
1.
(лица с намалена работоспособност) или лица от
маргинализирани общности
Проектът е насочен към една от следните групи
8
2.
предприемачи: жени или лица до 29-годишна
възраст или лица над 50 годишна възраст
Проектът включва социални иновации
8
3.
Проектът включва целеви групи от трите
4
4.
общини на територия на МИГ и/или дейностите
по проекта ще се осъществяват на трите общини
на територия на МИГ
Общ брой точки за специфичните критерии
30
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална
помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван
в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“
Мярката е насочена към изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от ОПРЧР 20142020 г.
На територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е идентифициран сериозен
проблем с представителите на ромската общност, които са извън образование, обучение и
заетост и имат затруднен достъп до социални и здравни услуги. Най-силно е изразен
проблемът в община Гърмен, където ромите към 01.02.2011 г. (доброволно отговорилите по
време на преброяването) са около 1600, следвани от община Гоце Делчев (318) и община
Хаджидимово (263), където представителите на ромската общност са по-малко на брой, но
проблемът с тяхната изолация от пълноценния живот на общността също е сериозен.
Опитите на трите общински администрации, особено на община Гърмен, за интеграция на
ромите са непрекъснати, но все още недостатъчни за постигане на трайни резултати и са

необходими засилени мерки, вкл. от страна на неправителствения сектор и организациите,
които предоставят социални и здравни услуги.
Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“
Пълноценно участие в обществения живот на територията на МИГ – Гоце
Описание
Делчев – Гърмен – Хаджидимово на лица от уязвими етнически общности
на целите
с фокус върху ромите, чрез насърчаване на включването им в:
 заетост;
 образование;
 обучение;
 социални и здравни услуги.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Обхват на
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
мярката
Целеви групи:
 представителите на ромската общност;
 хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен
етническа принадлежност;
 хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на 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.).
Насърчават се дейности, които водят пряко или косвено до подобряване на
детското благосъстояние, защита правата на детето и равенството на
половете.
Важно:
При планиране разкриването на нови услуги следва да се предвиди
осигуряването на устойчиво предоставяне на услугата след приключване на
проекта.
Допустими
 Доставчици на социални и здравни услуги;
кандидати
 Работодатели;
 Общини;
 Организации, предоставящи посреднически услуги;
 Обучителни организации;
 Центрове за информация и професионално ориентиране;
 Читалища;
 Неправителствени организации;
 Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;
 Регистрирани поделения на вероизповеданията
Допустими Направление „Подобряване достъпа до заетост”:
дейности
 активиране на икономически неактивни лица;
 посредничество за намиране на работа; професионално информиране
и консултиране;
 психологическо подпомагане;
 мотивационно обучение;
 предоставяне на обучение;
 включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на

Допустими
разходи

социалната икономика;
 насърчаване на самостоятелната заетост и др.
Направление „Подобряване достъпа до образование”:
 превенция на ранното отпадане от училище;
 интеграция в образователната система на деца и младежи;
 подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско
развитие;
 ограмотяване на възрастни.
Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”:
 подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и
здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно
специфичните потребности на целевата група;
 предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна
медиация на представителите на целевите групи;
 повишаване информираността относно социалните и здравните им
права;
 насърчаване семейното планиране и отговорното родителство;
 повишаване здравната култура и др.
Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи”:
 планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за
социално-икономическа интеграция на социално изключени хора,
групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;
 общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно
влияние върху социалното включване;
 подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и
изпълнение на национални и местни политики;
 инициативи за преодоляване на стереотипи;
 инициативи за популяризиране на културната идентичност на
етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и
талантите (занаяти и изкуства).
Категории допустими разходи:
І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по
реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски,
начислени за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение, за лица, ангажирани в изпълнение на дейностите по
проекта.
2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата,
получаващи възнаграждения.
3. Разходи за стипендии на обучаемите лица.
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
4. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването
на дейностите по проекта.
5. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за
осъществяването на дейностите по проекта.
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
6. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.

Финансови
параметри
Интензите
т на
финансова
та помощ
Критерии
за оценка
на проекти

7. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и
необходими за осъществяването дейностите по проекта.
8. Разходи за организиране на събития, вкл. транспорт, кетъринг,
лектори и др.
9. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
10. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори
за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, необходими за
осъществяването на дейностите по проекта.
IV. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС
V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
11. Разходи за организация и управление на проекта – разходи, свързани с
възнагражденията на персонала по администриране на проекта –
ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг
експертен или технически персонал, както и административните
разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи,
консумативи и материали, наем, разходи за командировки).
12. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел V.
VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта, посочени в
поканата за подаване на заявления за кандидатстване.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 50 000 евро.
Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на
допустимите разходи, в зависимост от приложението на режима на
минимални помощи (de minimis) за съответния кандидат.
Техническата и финансова оценка по мярката ще се извършва на базата на
общите критерии по ОПРЧР 2014 -2020 г., съгласно Указанията на
програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и следните
специфични критерии:
Максима
№
Критерии
лен брой
точки
Допълнителни специфични критерии
Проектът включва дейности от различни
6
1.
направления, повече от две
Проектът осигурява постоянна заетост
6
2.
Проектът е насочен към представители на
6
3.
ромската общност, в т.ч. деца и младежи до 29 г.
Проектът е насочен към дейности за подобряване
3
4.
на детското благосъстояние и защита правата на
детето
Проектът включва социални иновации
3
5.
Проектът включва целеви групи от трите общини
3
6.
на територия на МИГ и/или дейностите по
проекта ще се осъществяват на трите общини на
територия на МИГ
Дейностите по проекта съответстват на
3
7.
планираните нови услуги или разширяване на

Държавна
помощ

съществуващи социални услуги, съгласно
областната стратегия за развитие на социалните
услуги на област Благоевград до 2020 г.
Общ брой точки за специфичните критерии
30
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора
с увреждания и самотноживеещи лица“
Мярката е насочена към изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,
включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от ОПРЧР 2014-2020 г.
Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с
увреждания и самотноживеещи лица“
Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и
Описание
интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със
на целите
специални потребности на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово чрез:
 устойчив достъп до услуги за социално включване и здравеопазване в
съответствие с нуждите и потребностите на групите в риск;
 намаляване броя на децата и младежите, възрастните лица и хората с
увреждания, настанени в институции, чрез предоставяне на
допълнителни социални и здравни услуги в общността, включително
услуги за дългосрочна грижа.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Обхват на
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
мярката
Целеви групи от територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово:
 хора с увреждания;
 хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
 възрастни в риск;
 възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани
институции и техните семейства;
 семейства с деца, вкл. с увреждания;
 деца в риск;
 деца и младежи, включително с увреждания, настанени в
специализирани институции и техните семейства;
Допълнителни целеви групи:
 лица, заети в специализираните институции на територията на МИГ;
 служители на доставчици на социални и здравни услуги на
територията на МИГ;
 служители в организации и институции на територията на МИГ,
ангажирани с процесите на деинституционализация;
 служители в организации и институции на територията на МИГ,

Допустими
кандидати

Допустими
дейности

ангажирани с процесите на деинституционализация.
В рамките на мярката, дейностите са насочени към повишаване
качеството на живот, насърчаване на социалното включване и
интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със
специални потребности, както и на други уязвими групи. Ще се подкрепят
съвместни и координирани мерки за превенция и предотвратяване на
причините, които пораждат бедност и социално изключване.
Мярката е насочена към осигуряване изграждането на адекватна мрежа
от услуги в общността и в домашна среда, включително и предоставяне на
почасови услуги в подкрепа на социалното включване на възрастните с цел
превенция на институционализирането.
Подкрепата ще бъде насочена и към развитие на междусекторни услуги за
хора с увреждания, включващи рехабилитация, трудотерапия, както и към
социални и здравни услуги в общността, в подкрепа на социалното им
включване.
Подкрепата за развитие на форми на дългосрочни грижи ще окажат
превантивна роля и ще предотвратят настаняването в специализирани
институции и излишното хоспитализиране и ще допринесат за промяна на
досегашния институционален и все още медицински ориентиран модел на
грижа за възрастните и хората с увреждания.
Изпълнението на проектите следва да имат за цел изграждането на
адекватна мрежа от качествени и устойчиви социални услуги, предлагани в
общността, които да отговарят на индивидуалните и специфични
потребности на възрастните хора и хората с увреждания, настанени в
специализирани институции с цел осигуряване на предпоставки за
независим и достоен живот.
Мярката е насочена и към предотвратяване на настаняванията на деца
и младежи в специализирани институции, а от друга, за извеждането на
вече настанените, чрез предоставяне на алтернативни социални услуги в
общността, близки до семейната грижа.
Важно:
При планиране разкриването на нови услуги следва да се предвиди
осигуряването на устойчиво предоставяне на услугата след приключване на
проекта.
 Неправителствени организации;
 Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на
труда;
 Обучителни организации;
 Доставчици на социални услуги;
 Доставчици на здравни услуги;
 Регистрирани поделения на вероизповеданията;
 Общини;
 Работодатели.
 Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани
междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за
ранно детско развитие; услуги за превенция и ранна интервенция за
деца, услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора
над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и

Допустими
разходи

други уязвими групи от населението;
 Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги
по превенция за премахване на институционалния модел на грижа
за децата и младежите чрез създаване на мрежи от социални услуги
и междусекторни услуги в общността, в семейна или близка до
семейната среда;
 Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на
институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с
увреждания чрез създаване на мрежа от социални и междусекторни
услуги в общността;
 Развитие на приемна грижа и други превантивни и алтернативни
форми на грижа и услуги;
 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето,
в т.ч. чрез целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими
групи;
 Местни социални дейности за социално включване.
Категории допустими разходи:
І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по
реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски,
начислени за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение, за лица, ангажирани в изпълнение на дейностите по
проекта.
2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата,
получаващи възнаграждения.
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
3. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването
на дейностите по проекта.
4. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за
осъществяването на дейностите по проекта.
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
5. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
6. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и
необходими за осъществяването дейностите по проекта.
7. Разходи за организиране на събития, вкл. транспорт, кетъринг,
лектори и др.
8. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
9. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори
за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, необходими за
осъществяването на дейностите по проекта.
IV. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС
V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ
10. Разходи за организация и управление на проекта – разходи, свързани с
възнагражденията на персонала по администриране на проекта –
ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг
експертен или технически персонал, както и административните
разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи,
консумативи и материали, наем, разходи за командировки).

Финансови
параметри
Интензите
т на
финансова
та помощ
Критерии
за оценка
на проекти

Държавна
помощ

11. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел V.
VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта, посочени в
поканата за подаване на заявления за кандидатстване.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 50 000 евро.
Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на
допустимите разходи, в зависимост от приложението на режима на
минимални помощи (de minimis) за съответния кандидат.
Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени в т.
5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)
Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка – ще се
извършва на базата на общите критерии по ОПРЧР 2014 – 2020 г., съгласно
Указанията на програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и
следните специфични критерии:
Макси
№
мален
Критерий
брой
точки
Допълнителни специфични критерии
1.
Проектът е насочен към хора с увреждания
6
2.
Проектът включва социални иновации
6
3.
Проектът включва целеви групи от трите общини
6
на територия на МИГ и/или дейностите по проекта
ще се осъществяват на трите общини на територия
на МИГ
4.
Проектът комбинира предоставянето на социални и
5
здравни услуги
5.
Проектът създава постоянна заетост
5
6.
Дейностите
по
проекта
съответстват
на
2
планираните нови услуги или разширяване на
съществуващи
социални
услуги,
съгласно
областната стратегия за развитие на социалните
услуги на област Благоевград до 2020 г.
Общ брой точки за специфичните критерии
30
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
ОПИК (ЕФРР)

В Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово са включени две
мерки, които предвиждат финансиране от ОПИК чрез ЕФРР, към които е отчетен сериозен
интерес, заявен от малките и средни предприятия на територията на МИГ, допустими за
финансиране, по време на проведените анкетни проучвания и срещи със заинтересовани
страни. Освен общото анкетно проучване сред заинтересовани страни беше проведено и

анкетно проучване сред бизнеса на територията на МИГ за идентифициране на обоснован
интерес и капацитет за изпълнение на мерки от Стратегията за ВОМР с финансиране от
ОПИК. Анкетното проучване беше проведено сред 15 малки и средни предприятия от
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, допустими бенефициенти по двете
приоритетни оси на ОПИК, които представиха своите проектни идеи накратко и своите
желания за включване на мерки по следните два инвестиционни приоритета на ОПИК:
 ИП 1.1 „Технологично развитие и иновации“ от приоритетна ос 1;
 ИП 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от приоритет ос 2.
Потенциалът за реализиране на проекти по тези мерки е оценен като висок, като през
периода 2007-2013 г. бенефициенти на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово изпълниха над
15 проекта по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" на стойност над 10 000 000 лв. в обхвата
на двете мерки (за развитие на иновации и технологична модернизация). На територията на
МИГ развиват дейност 129 малки и над 23 средни предприятия, които са допустими
бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПИК, като е заявен интерес за разработване на
иновации от предприятия по време на анкетно проучване сред бизнеса и сериозен интерес от
някои предприятия по време на проведените срещи и обсъждания, поради което в
настоящата Стратегия за ВОМР е включена мярка 4, посочена по-долу. На територията на
МИГ през 2014 г. развиват дейност 347 предприятия в допустимите за финансиране
сектори по приоритетна ос 2 на ОПИК, най-голямата част от които имат код на основна
икономическа дейност в сектор CB „Производство на текстил и облекло; обработка на
кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ от КИД2008, които са потенциални бенефициенти. Мнозинството от анкетираните представители на
бизнеса изразиха интерес към технологично обновление и внедряване на стандарти в
предприятията им, поради което е включена и мярка 5 от настоящата Стратегия, представена
по-долу. Сериозен интерес беше изявен от страна на Сдружение на предприемачите – регион
Гоце Делчев за включване на мерки от ОПИК в Стратегията за ВОМР, особено такива,
насочени към развитието на иновации, като предоставиха информация за наличието на голям
брой предприятия от територията на МИГ, които отговарят на изискванията за бенефициенти
по ОПИК и имат идеи в допустимите за финансиране области на иновации. В Сдружението
членуват над 50 предприятия от територията на МИГ, голяма част от които заявиха интерес
към програмата за конкурентоспособност и развиват дейност в допустимите за подпомагане
по ОПИК сектори от КИД-2008, поради което са оценени като потенциални бенефициенти
по приоритетна ос 2.
Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“
Мярката е насочена към изпълнението на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и
иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ от ОПИК
2014-2020 г.
Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“
Повишаване
конкурентоспособността
на
икономиката
на
Описание
територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез
на целите
насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на
иновации.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на
Обхват на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
мярката
Секторен обхват на мярката
Предвижда се подкрепа само за внедряване или разработване на

Допустими
кандидати

Допустими
дейности

Допустими
разходи

иновации, попадащи в тематичните области на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация:
 ИКТ и информатика;
 Мехатроника и чисти технологии;
 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Тематичните области са подробно представени в т. 5.1.3 „Обхват на
мерките и ограничения“, под-точка A. „Обхват на мерките с
финансиране по ОПИК“ от настоящата Стратегия за ВОМР.
Целева група на мярката: предприятия на територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, разработващи/ внедряващи
иновации, вкл. и съществуващи предприятия.
Очакваният принос от изпълнението на мярката се изразява
основно в нарастване на дела на предприятията на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, които самостоятелно
разработват, внедряват и разпространяват иновации, в резултат на
което ще се повиши иновационният им капацитет и
конкурентоспособност.
 Малки предприятия
 Средни предприятия
Категорията на предприятието се определя съгласно Закона за
малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №
651/2014.
Подкрепа за иновации в предприятията, вкл.:
 разработване на нови продукти, процеси и бизнес модели;
 внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в
предприятията.
В рамките на мярката се предвижда инвестиционна подкрепа,
консултантски и помощни услуги за разработване и внедряване на
иновации в предприятията.
Компонент 1: Инвестиционна подкрепа
1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи (ДМА),
необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи
(ДНА), вкл. разходи за разработване на софтуер, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.
Компонент 2: Консултантски и помощни услуги за разработване
и внедряване на иновации в предприятията
3. Разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите:
 разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта
на трансфера на знания;
 разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта
на придобиването, защитата и експлоатацията на
нематериални активи
 разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта
на използването на стандарти и на правилата, които ги
уреждат

4. Разходи за помощни услуги в подкрепа на иновациите:
 разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на
по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на
по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел
разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 разходи за ползването на определени услуги, извършвани от
лаборатории, с цел разработване на по-ефективни продукти,
процеси или услуги;
 разходи за осигуряване на етикети за качество с цел
разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
 разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на
по-ефективни продукти, процеси или услуги.

Финансови
параметри

Разходите по компонент 2 могат да бъдат:
 разходи за външни услуги (договори за възлагане/ граждански
договори)
 разходи за външни услуги за провеждане на изследвания,
измервания, изпитвания и др.
 разходи за участия в обучения (вкл. такси за обучения,
разходи за командировки в страната (пътни, дневни и
квартирни))
 разходи за такси за услуги, такси за достъп до бази данни, до
библиотеки
 разходи за абонамент за достъп до бази данни, до библиотеки
 такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети
за качество за внедряваната по проекта иновация и др.
 такси и разходи за външни услуги за изпитване и
сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или
процес, респективно получаване на продуктово съответствие
за иновативния продукт, в съответствие с приложимите
стандарти и др.
Общи разходи:
5. Разходи за информация и комуникация (вкл. визуализация)
6. Разходи за управление и изпълнение на проекта, вкл.:
 възнаграждения на физически лица и здравни и осигурителни
вноски за сметка на работодателя;
 разходи за командировки в страната и чужбина (пътни,
дневни и квартирни) на персонала на предприятието,
разработващ иновацията, необходими за изпълнението на
дейностите по проекта.
7. Други разходи, необходими за изпълнението на проекта,
посочени в условията за кандидатстване за всеки прием по
мярката.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
левовата равностойност на 200 000 евро.

Интензите
т на
финансова
та помощ
Критерии
за оценка
на проекти

Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата
стойност на допустимите разходи за всички категории допустими
предприятия.
Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени
в т. 5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)
Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка – ще
се извършва на базата на общите критерии по ОПИК 2014 – 2020 г.,
съгласно Указанията на програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС
161/08.07.2016 г., както и следните специфични критерии:

Критерии в случай на разработване на продуктова
и/или производствена иновация
Допълнителни специфични критерии към СМР
1. Потенциал на разработваната иновация за внедряване в
местната икономика
2. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите
програми на ЕС
3. Екологичен ефект на разработваната иновация
Критерии в случай на внедряване на продуктова
и/или производствена иновация

Държавна
помощ

Макс
имале
н брой
точки
40
17
6
17
Макс
имале
н брой
точки

Допълнителни специфични критерии

40

1. Ефект на внедряваната иновация върху дейността на
кандидата

15

2. Екологичен ефект на внедряваната иновация

15

3. Социален ефект на внедряваната иновация

10

Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална
помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в
Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“
Мярката е насочена към изпълнението на Приоритетна ос 2 „Технологично развитие и
иновации“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК 20142020 г.
Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“
Диверсификация
на
местната
икономика
и
развитие
на
Описание

на целите

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

Допустими

конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията
на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез повишаване на
производствения им капацитет и засилване на експортния потенциал.
Териториален обхват на приложение на мярката – територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Секторен обхват на мярката
Предвижда се подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 (НСНМСП).
Приоритетно се подкрепят проекти, попадащи в тематичните области
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:
 ИКТ и информатика;
 Мехатроника и чисти технологии;
 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Тематичните области са подробно представени в т. 5.1.3 „Обхват на мерките
и ограничения“, под-точка A. „Обхват на мерките с финансиране по ОПИК“
от настоящата Стратегия за ВОМР.
Целева група на мярката: малки и средни предприятия на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово според НСНМСП.
Очакваният принос от изпълнението на мярката е свързан с подобряване на
капацитета на малките и средни предприятия на територията на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово за правене на конкурентен и устойчив на
динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз
и по-лесен достъп до чужди пазари чрез повишаване и подобряване на
използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление
на бизнеса.
 Малки предприятия
 Средни предприятия
Категорията на предприятието се определя съгласно Закона за малките и
средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа
дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една
от посочените групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност:
 Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени
производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“);
 Интензивни на знание услуги (кодове от сектор J „Създаване и
разпространение
на
информация
и
творчески
продукти;
далекосъобщения“ и М72 „Научноизследователска и развойна
дейност“);
 Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“).
Конкретните кодове на основна икономическа дейност, които попадат в
посочените сектори, са подробно представени в т. т. 5.1.3 „Обхват на
мерките и ограничения“, под-точка A. „Обхват на мерките с финансиране по
ОПИК“ от настоящата Стратегия за ВОМР.
1. Общи
производствени
инвестиции
за
подобряване
на

дейности

Допустими

производствения капацитет за растеж чрез ефективното и
ефикасно използване на факторите на производство и чрез
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на
европейски и международни знания и технологии
Предвижда се повишаване на производителността, ефективното и ефикасно
използване на факторите на производство (човешки капитал, природни
ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез
инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на
водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси,
разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или
подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на
дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп
до пазари. Подобряване на ефективността в предприятията и тяхната
конкурентоспособност
чрез
внедряване
на
нови
технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри
практики/технологични
методи/технологии/процеси
за
намаляване
консумацията
на
природни
ресурси,
безотпадни
технологии,
оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци,
регенериране и др.
2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и
укрепване на управленския капацитет
Подкрепата е насочена към управлението на факторите на производство, с
акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на
европейски и международни знания и добри практики. За повишаване на
конкурентоспособността и като резултат на експортния потенциал на
българските МСП чрез инвестициите ще се насърчава: разработване,
внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството,
опазване на околната среда, еко маркировка, сигурност на информацията и
други съгласно международни, европейски и национални стандарти;
разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри
производствени практики; услуги по реинженеринг на процесите в
предприятията; трансфер и адаптиране на нови модели за управление на
промените и бърза адаптация към тях; разработване на стратегии за пазарна
реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на
нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на
предлагането.
3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на
качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги
Подкрепата е насочена към подобряване на качеството на съществуващи
процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на
ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“,
„мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на
различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано
проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на
бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на
производителността и конкурентоспособността; електронни платформи за
бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.
Специфични разходи за изпълнение на дейностите по проекта:

разходи

I. Разходи за услуги
1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за
управление
в
съответствие
с
изискванията
на
национални/европейски/международни стандарти.
2. Разходи за услуги за постигане на съответствие и оценка на съответствие
на продукти с изисквания
3. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри
производствени практики
4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за
реинженеринг на процесите в предприятията.
5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за
управление;
6. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
7. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи
като услуга
8. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането
на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в
предприятията
9. Други разходи за услуги, необходими за изпълнение на дейностите
II.
Инвестиционни разходи
10. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими
за изпълнението на дейностите по проекта;
11. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА),
необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
12. Разходи за организация на обучения и събития по дейност 4 (разходи за
наем на помещения, транспорт, лектори, кетъринг, материали за
участниците, организиране на посещения и др.).

Общи разходи за изпълнение на дейностите по проекта:
13. Разходи за информация и комуникация (вкл. визуализация)
14. Разходи за управление и изпълнение на проекта, вкл.:
 възнаграждения на физически лица и здравни и осигурителни вноски
за сметка на работодателя;
 разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и
квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията,
необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
15. Други разходи, необходими за изпълнението на проекта, посочени в
условията за кандидатстване за всеки прием по мярката.
Финансови Максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
параметри левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензите Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност
на допустимите разходи за всички категории допустими предприятия.
т на
финансова
та помощ
Критерии
Етап 1 – Административно съответствие и допустимост на
проектите (изискванията са еднакви за всички мерки и са посочени в т.
за оценка
на проекти 5.1.6 „Други приложими условия към мерките“ от Стратегията)Етап 2 –

Техническа оценка на проектите по настоящата мярка – ще се
извършва на базата на общите критерии по ОПИК 2014 – 2020 г., съгласно
Указанията на програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и
следните специфични критерии:
Максимален
брой точки

Критерии

Държавна
помощ

Специфични критерии към СВОМР, определени от
40
МИГ
1. Проектно предложение включва повече от една от
допустимите групи дейности
10
2. Изпълнението на проекта допринася за цялостната
ресурсна и енергийна ефективност на предприятието и
намаляването на негативното влияние върху околната среда.
15
3. Изпълнението на проекта допринася за подобряване
на процесите на управление и организация на дейността:
- процес/и на планиране и вземане на решения
- процес/и на организация на ресурсите;
- процес/и на организация на производствения
процес/процеса на предоставяне на услуги;
- процес/и на реализация на продукта/услугата;
- процес/и на интернационализация на продукта/услугата.
15
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

ОПОС (ЕФРР) Не са избрани мерки от ОПНОИР, ОПОС и ПМДР, тъй като въз основа на
анализа на заинтересованите страни и интереса на потенциалните
ОПНОИР
бенефициенти към всички допустими мерки за финансиране, мерки от
(ЕСФ)
горепосочените програми не са идентифицирани от заинтересованите
страни. В допълнение, мерки от ОПНОИР и ПМДР не са допустими за
ПМДР
включване в стратегии за ВОМР по настоящата покана за кандидатстване по
(ЕФМДР)
под-мярка 19.2 на ПРСР.
6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки
Код на
мярката

Име на мярката

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)
„Подкрепа
за
инвестиции
в
земеделски
М1–4.1
стопанства”
„Подкрепа за инвестиции в преработката,
М2–4.2 предлагането на пазара и/или развитието на
селскостопански продукти”
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски
М3–6.4
дейности“
20
21

От ЕЗФРСР, ЕФРР или ЕСФ
Съгласно фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лева

Общо публичен принос20 за
периода на стратегията
евро
лева21
%
1 400 000 2 738 162 37%
310 000

606 307

8%

120 000

234 700

3%

370 000

723 657

10%

„Инвестиции в създаването, подобряването или
М6–7.2 разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
„Съхранение и популяризиране на местната
М7
идентичност, културно-историческо и природно
наследство“
Общо мерки, финансирани от ЕЗФРСР
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
„Повишаване достъпа до заетост на безработни
М8
лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на
работещите спрямо нуждите на бизнеса”
„Подкрепа за развитието на предприемачески идеи
М9
на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово“
М 10
„Интеграция на маргинализираните общности”
„По-добър достъп до устойчиви услуги за
М 11 социално включване на хора с увреждания и
самотноживеещи лица”
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
"Подкрепа за разработване и внедряване на
М4
иновации в МСП"
"Технологично обновление и внедряване на
М5
стандарти в МСП"
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ
Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за
ВОМР на МИР – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ

600 000

1 173 498

16%

100 000

195 583

3%

100 000

195 583

3%

1 500 000
760 000

2 933 745
1 486 431

40%
20%

410 000

801 890

11%

50 000

97 792

1%

150 000

293 375

4%

150 000

293 375

4%

1 500 000

2 933 745

40%

180 000

352 049

5%

1 320 000

2 581 696

35%

3 760 000

7 353 921 100%

500 000

977 915

-

400 000

782 332

80%

Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на
100 000
195 583
20%
територията на МИГ
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ, вкл. ТЕКУЩИ
4 260 000 8 331 836
РАЗХОДИ
Таблица 11: Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки
Разпределението на публичния ресурс на Стратегията по мерки от всички програми, както и
очакваният брой проекти по всяка мярка на базата на максималния ресурс, заделен за нея, и
максималния размер на проекта, е представено на следните графики:

Фигура 7: Разпределение на ресурса на Стратегията за ВОМР по мерки от всички
програми

Фигура 8: Очакван брой проекти към Стратегията за ВОМР по мерки от всички програми
По отношение на вида мерки, по-голямата част от публичния ресурс на Стратегията е
заделен за инфраструктурни и инвестиционни мерки, а под 25% от ресурса – за меки мерки,
насочени към провеждане на обучения, форуми, организиране на фестивали, събития и др.
дейности, които не включват строителство и обновяване на обекти или доставка на машини
и оборудване на висока стойност.

Фигура 9: Разпределение на ресурса на Стратегията за ВОМР по видове мерки

Времево разпределение на договориране на публичната финансова помощ
Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по
мерките, включени в СВОМР, е 31 декември 2020 г. В тази връзка времевото разпределение
на общия финансов ресурс за реализация на стратегията е представено за периода 2016 –
2020 г. - периодът на договориране на одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР
на МИГ проекти. След приключване на срока за договориране на проекти, бенефициентите
могат да изпълняват дейностите по проектите към стратегия за ВОМР в срок до 30 юни 2023
г.
6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и
по мерки
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМИ
Бюджетът на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е
разработен в съответствие с максималната стойност на публичния принос, която предоставя
всяка участваща в настоящата Стратегия програма, съгласно чл. 7 от Наредба № 22 от
14.12.2015 г., както следва:
Програма

Фонд

Максимален размер
публичен принос в евро

на

общия

1 500 000 евро, когато МИГ обхваща
Програма за развитие на селските
ЕЗФРСР територия с по-голямо население от 15
райони 2014-2020 г.
000 жители
Оперативна програма „Развитие на
ЕСФ
човешките ресурси” 2014-2020 г.

760 000 евро

Оперативна програма „Иновации и
ЕФРР
конкурентоспособност” 2014-2020 г.

1 500 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с по-голямо население от 45
000 жители

Населението на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е 55 046
жители към 31.12.2014 г., поради което за ПРСР и ОПИК са приложими максималните
стойности на публичен ресурс, който съответната програма предоставя.
По отношение на текущите разходи и разходи за популяризиране на Стратегия за ВОМР на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е приложена формула, която отразява
следната разпоредба на чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г., съгласно която
„максималният размер на допустими разходи за финансовата помощ за текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР не може да надвишава 25 на сто от общите
публични разходи от ЕЗФРСР в рамките на стратегията за ВОМР, включващи общо
одобрените разходи по подмярка 19.2 и подмярка 19.4“.
Текущите разходи са предназначени за следните дейности:
1. Обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на
стратегия за ВОМР и нейното популяризиране (80% от общия ресурс);
2. Повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и насърчаване
на активното му участие в процеса на прилагане на стратегии за ВОМР (20% от общия
ресурс).
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО МЕРКИ
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Разпределението на средствата по мерки от ПРСР е направено на базата на заявения интерес
от страна на потенциалните бенефициенти към съответните мерки по време на проведените
срещи и всеобхватно анкетно проучване сред заинтересованите страни, потенциала за

реализиране на проекти по всяка мярка, както и на базата на целите, към които е насочена
настоящата Стратегия.
Интересът от страна на анкетираните лица към двете под-мерки от мярка 4 на ПРСР е почти
изравнен с интереса по под-мярка 6.4 на ПРСР, но първата специфична цел на настоящата
Стратегия за ВОМР и нейната мисия са насочени към стимулиране развитието на
земеделието на територията на МИГ, което е подкрепено от заинтересованите страни, а
целта, определена на второ място, е насочена към разнообразяване към сектори извън
земеделието. Именно затова и ресурсът по мерките от Стратегията, насочени към развитие
на земеделието (1-4.1 и 2-4.2) сумарно е малко по-висок от ресурса на мярката, насочена към
разнообразяване на икономката на МИГ (3-6.4). Съотношението между мерки 1-4.1 и 2-4.2 е
72% към 28%, като се равнява на интереса, заявен към мерки 4.1 и 4.2 от ПРСР от страна на
анкетираните потенциални бенефициенти. Бюджетното разпределение на мерките е
съгласувано със заинтересованите страни, според които на територията на МИГ
потенциалът за реализация на проекти по мяра 1-4.1 е по-голям от потенциала на мярка 24.2 от гледна точка на допустими кандидати и интерес към дейностите. За мярка 6-7.2 е
включен публичен ресурс в размер на 600 000 евро с оглед на факта, че територията на МИГ
обхваща три общини с 43 населени места и обхватът на мярката от гледна точка на
допустими дейности е широк, поради което и потенциалът от реализация на проекти за
обновяване на общинска инфраструктура в различни сфери, вкл. в областта на културата и
спорта, е голям. По време на срещите със заинтересованите страни постъпи и предложение
за включване на мярка, насочена към съхранение и популяризиране на местната
идентичност и наследство на територията на МИГ, като за нея в отреден публичен ресурс в
размер на 100 000 евро, който се равнява на 6% от бюджета на Стратегията, предоставен от
ЕЗФРСР. Потенциалът за реализация на проекти по тази мярка като висок, тъй територията
на МИГ е богата на елементи на културно-историческото и природното наследство и в трите
общини има множество организации, активни и развиващи дейности в обхванатата сфера.
Целта на мярката е да бъдат реализирани повече на брой и по-малки на стойност проекти, за
да има мярката устойчив и траен ефект, поради което е включен и ресурсът от 100 000 евро
с целта да бъдат реализирани поне 6 проекта за периода на действие на Стратегията.
На следващата графика е предоставено разпределението на ресурса от ЕЗФРСР по мерки от
Стратегията за ВОМР в процентно съотношение:

Фигура 10: Разпределение на ресурса от ЕЗФРСР по мерки от Стратегията за ВОМР
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Най-голям ресурс от ОПРЧР е отделен за мярка 8 от Стратегията, насоченa към обучение на
безработни и заети лица на територията на МИГ, тъй като е идентифициран голям интерес

към дейностите по обучения и съответно потенциал за реализиране на проекти, вкл. от
страна на работодатели от трите общини. Това е и мярката, за която се планира да има найосезаем и траен ефект след изпълнение на проектите, тъй като се очаква обхванатите
безработни лица да си намерят по-лесно и бързо работа след преминати обучения в рамките
на мярката, което да окаже своя положителен ефект върху нивата на безработица на
територията на МИГ през следващите години, които към м. май 2016 г. са по-високи от
средните за страната. За мярка 10 и мярка 11, насочени към идентифицираните уязвими и
маргинализирани групи в трите общини, е заделен равен ресурс – по 150 000 евро, като се
очаква да бъдат реализирани поне по 3 проекта на максимална стойност по всяка мярка,
като се очаква същите да имат осезаем и траен ефект сред целевите групи – ромски
общности и лица с увреждания, вкл. самотноживеещи стари хора, за дългосрочно
преодоляване на техните нужди и потребности. Мярка 9 е с най-малък ресурс, като по нея се
очаква да бъдат реализирани не повече от два проекта на максимална стойност, тъй като
провеждането на малко на брой, но ефективни семинари и обучения по предприемачество,
като едни от допустимите дейности, е оценено като достатъчно за целевите групи на
територията на МИГ.
На следващата графика е предоставено разпределението на ресурса от ОПРЧР по мерки от
Стратегията за ВОМР в процентно съотношение:

Фигура 11: Разпределение на ресурса от ОПРЧР по мерки от Стратегията за ВОМР
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Разпределението на публичния ресурс от ЕФРР по двете мерки в Стратегията за ВОМР,
насочени към целите на ОПИК, е направено на базата на интереса към съответните мерки,
посочен в анкетното проучване сред представители на бизнеса, както и на базата на
потенциала за реализация на съответните мерки. Над 85% от публичния ресурс от ОПИК е
заделен за мярка 5, тъй като се очаква много по-голям интерес към дейностите по
технологично обновление на малките и средни предприятия, отколкото към иновациите,
които по съществено са по-трудна, специфична и не дотам популярна за реализиране
материя. За мярка 4, насочена към разработване и внедряване на иновации, за заделени
180 000 евро, като се очакват да се финансират два или повече проекти на по-ниска от
максимално допустимата стойност или един проект с максималния бюджет.
На следващата графика е предоставено разпределението на ресурса от ОПИК по мерки от
Стратегията за ВОМР в процентно съотношение:

Фигура 12: Разпределение на ресурса от ОПИК по мерки от Стратегията за ВОМР
ИНДИКАТИВЕН БРОЙ ПРОЕКТИ ПО ВСЯКА МЯРКА
На базата на определения максимален публичен ресурс и максимален интензитет на
подпомагане по всяка мярка и при допускането, че се подават проекти на максимална
стойност, се очаква да се реализира индикативен минимален брой проекти за периода на
прилагане на Стратегията, посочен в таблицата по-долу, при следните допускания:
 Вариант 1 – в случай че по мерките, по които са допустими кандидати земеделски
стопани (мерки 1-4.1, 2-4.2 и 3-6.4) са подадени проекти само от земеделски стопани
с обем на стопанството над 8 000 евро, измерен в СПО, и от други допустими
кандидати;
 Вариант 1 – в случай че по мерките, по които са допустими кандидати земеделски
стопани (мерки 1-4.1, 2-4.2 и 3-6.4) са подадени проекти само от земеделски стопани
с обем на стопанството под 8 000 евро, измерен в СПО.
 За мерките с финансиране от ОПРЧР и мярката, която отговаря на Регламент (EC) №
1305/2013, които предвиждат до 100% интензитет на финансиране, за целите на
настоящата таблица индикативно е изчислено, че интензитетът на финансиране е
100%.
 Очакваният брой проекти е изчислен до втория знак след десетична запетая.

Очакван индикативен брой проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Максимален
публичен
ресурс за
мярката

МЯРКА

Интензитет
на
финансоват
а помощ

Максимална
Очакван
стойност на
брой проекти
проекта

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и ЕЗФРСР
При вариант 1

27,41

При вариант 2

49,22

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

1 400 000
При вариант 1
При вариант 2

М1–4.1

М2–4.2

М3–6.4

М6–7.2

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
Вариант 1: Кандидати с размер на стопанството над 8 000 евро СПО
и други допустими кандидати
Вариант 2: Кандидати с размер на стопанството от 6 000 до 7 999
евро СПО
„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара
и/или развитието на селскостопански продукти”
Вариант 1: Кандидати с размер на стопанството над 8 000 евро СПО
и други допустими кандидати
Вариант 2: Кандидати с размер на стопанството от 6 000 до 7 999
евро СПО
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Вариант 1: Кандидати с размер на стопанството над 8 000 евро СПО
и други допустими кандидати
Вариант 2: Кандидати с размер на стопанството от 2 000 до 7 999
евро СПО
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“

20,74
42,55
310 000
50%

80 000

7,75

60%

25 000

20,67

50%

100 000

2,40

60%

25 000

8,00

75%

65 000

7,59

85%

40 000

10,88

100%

200 000

3,00

120 000

370 000

600 000

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

100 000

„Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културноисторическо и природно наследство“

100 000

М7

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

6,67
100%

15 000

760 000

6,67
16,20

М8

„Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с
увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса”

410 000

100%

50 000

8,20

М9

„Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

50 000

100%

25 000

2,00

М 10

„Интеграция на маргинализираните общности”

150 000

100%

50 000

3,00

М 11

„По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора
с увреждания и самотноживеещи лица”

150 000

100%

50 000

3,00

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
"Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП"
М4
"Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП"
М5

1 500 000
8,33
90%
200 000
1,00
260 000
90%
200 000
7,33
1 240 000
ОБЩ БРОЙ проекти, финансирани от Стратегията
При вариант 1
51,94
При вариант 2
73,75

Таблица 12: Очакван индикативен брой проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово

За целите на настоящата таблица не е възможно да се направи допускането какъв брой
кандидати с размер на стопанството под и над 8 000 евро СПО ще бъдат одобрени за
финансиране (по мерки 1-4.1, 2-4.2 и 3-6.4), поради което са възможни различни комбинации
при броя на кандидатите от всеки вид и различни крайни резултати от изпълнението на
Стратегията.
Очакваният индикативен брой проекти по двата варианта, в зависимост от размера на
стопанството на кандидатите – земеделски стопани по мерки 1-4.1, 2-4.2 и 3-6.4, е онагледен
и на следната графика:

Фигура 13: Очакван индикативен брой проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Изчисленията в таблицата и графиката са на база на допускането, че всички проекти ще
бъдат финансирани съгласно максимално допустимия размер на разходите. В случай че
бъдат подадени и одобрени за финансиране проекти на по-ниска от максимално
допустимата стойност, броят на реализираните проекти по Стратегията ще бъде по-голям от
индикативно посочения в таблицата и графиката по-горе.
На следващата фигура е представено разпределението на съотношението на бюджета на
всяка мярка към общия бюджет (публичен ресурс) на Стратегията за ВОМР и на
съотношението на очаквания брой проекти по всяка мярка към очаквания общ брой проекти
към Стратегията (отново съгласно размера на стопанството-кандидат по някои от мерките).

От графиката е видно, че при мерки 1-4.1, 2-4.2 и 3-6.4 ще се постигне много по-голям ефект
от реализацията на мярката, ако проектите бъдат реализирани от малки земеделски
стопанства (кандидатите-земеделски стопани имат размер на стопанството по 8 000 евро,
измерен в СПО), съответно на по-ниска максимална стойност на бюджета.

Фигура 14: Съотношение на бюджета на Стратегията за ВОМР и очаквания брой проекти по всяка мярка

7.

План за действие, показващ как целите са превърнати в действия

Всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР, съответстват на идентифицираните нужди
и потребности на заинтересованите страни от общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово и на изводите от извършения социално-икономически анализ на територията
на МИГ. Мерките са формулирани така, че да доведат до изпълнението на обособените
приоритети и специфични цели от Стратегията за ВОМР, като всяка специфична цел ще
бъде реализирана посредством една или няколко мерки.
При планирането на бюджета на Стратегията за ВОМР за периода 2016 – 2020 г., както и
разпределението на сумите по мерки и години, ще се отчита заявения интерес на
бенефициентите от територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, както и
изискването всички договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да бъдат
сключени с одобрените бенефициенти до края на 2020 г., съгласно разпоредбите на Наредба
№ 22 от 14.12.2015 г. Договорените проекти през 2020 г. ще се изпълняват през следващите
години, като крайният срок за изпълнение на всички дейности и отчитане на проектите на
бенефициенти е до 30 юни 2023 г.
Поканите за прием на заявления ще обхващат всички мерки от Стратегията до изчерпване на
ресурса по всяка от мерките. Поканите ще са с фиксиран максимален размер на публичния
принос от Стратегията, като бюджетът на съответната покана се определя като разлика
между бюджета по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от УО или
ДФЗ - РА проекти и тази по одобрените от МИГ заявления, за които към момента на
обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ. През последната
година на договаряне се очаква да се отварят мерките, по които все още не е изчерпан
бюджетът за периода на Стратегията.
За изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е
разработен план за действие с конкретни стъпки, срокове и отговорници, доколкото е
приложимо да се посочат към настоящия момент, представен на фигурата по-долу.
Фигура 15: План за действие за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово
(на следващата страница)

Изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово
Година N
СТЪПКА 1
Публикуване на интернет
страницата на МИГ на
индикативен график за
прием на проекти по
мерките от Стратегията за
ВОМР за следващата
календарна година
Срок: до 30 ноември на предходната
година

Година N+1 до 31 декември 2020 г.
СТЪПКА 2
Вземане на решение за обявяване на прием
за подбор на проекти (при съобразяване с
индикативния график) и одобряване на покана
за прием на заявления

2023 г.
СТЪПКА 11
Изпълнение на дейности по
проектите към Стратегията за
ВОМР

Срок: до 30 ноември на предходната
година
Отговорник: УС на МИГ

Срок: до 20 работни дни преди началния срок за
прием на заявления
Отговорник: УО на програмата, по която се
обявява прием

СТЪПКА 3
Съгласуване на проекта на покана за прием
на заявления сУО на програмата, по която се
обявява прием

Срок: 30 юни 2023 г.
Отговорник: бенефициент на проекта

Отговорник: УС на МИГ
СТЪПКА 4
Обявяване на прием на заявления за
кандидатстване по мерките от Стратегията,
съгласно индикативния график и публикуване
на покана за прием на заявления

СТЪПКА 5
Подаване на заявления за кандидатстване по
обявните мерки от Стратегията

Срок: съгласно решението на УС на МИГ за
обявяване на приема по мярката
Отговорник: екипа на МИГ

Срок: посочен в поканата за прием на заявления, не
по-малко от 1 месец
Отговорник: бенефициенти от територията на
МИГ

СТЪПКА 6
Прием на заявления за кандидатстване по
обявните мерки от Стратегията, вкл. преглед за
окомплектованост на документите

СТЪПКА 7
Проверка за административно съответствие и
допустимост на заявленията за кандидатстване
съгласно изискванията на обявената мярка, вкл.
искане на допълнителни документи и
разяснения от кандидата, ако е необходимо

Срок: посочен в поканата за прием на заявления
Отговорник: служител на МИГ

Срок: в рамките на периода за одобрение на проекта - до 30
работни дни от изтичане на крайния срок на приема или по-дълъг
срок, ако се изискват допълнителни документи Отговорник: наймалко две лица (служители на МИГ или външни експерти),
определени със заповед на изпълнителния директор на МИГ

СТЪПКА 8
Техническа оценка на заявленията за
кандидатстване по обявената мярка, които са
преминали етапа на "Проверка за
административно съответствие и допустимост"
СТЪПКА 9
Одобрение на извършения подбор и
класиране на заявления за кандидатстване и
издаване на Решение за предоставяне на
финансова помощ след съгласуване на
документацията за проведения подбор на
проекти с УО на програма, по която е обявен
прием, или ДФЗ - РА

СТЪПКА 10
Сключване на договор за предоставяне на
финансова помощ

Срок: до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема
или по-дълъг срок, ако се изискват допълнителни документи
Отговорник: Комисия за избор на проекти, назначена със
заповед на председателят на УС на МИГ

Срок: съгласно Наредба 22 Отговорник: УС на МИГ
- за одобрение на класирането; УО на съответната
програма или ДФЗ-РА - за съгласуване на
документацията от проведен подбор и издаване на
решение за финансова помощ

Срок: 10 работни дни от датата на решението за
предоставяне на финансова помощ Отговорник: ДФЗ РА или ръководителите на УО на оперативните
програми и одобреният кандидат

СТЪПКА 12
Възстановяване на разходи по
проектите

Срок: 31 декември 2023 г.
Отговорник: ДФЗ-РА или УО на
съответната програма

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:
Местна инициативна група (МИГ) – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е юридическо
лице с нестопанска цел, включващо представители на стопанския, нестопанския и
публичния сектор от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
Бенефициент на договора по под-мярка 19.1, посочен по-горе, в рамките на който се
разработва настоящата Стратегия за ВОМР, е Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група – Гоце Делчев“, учредено с решение 132 от 20.05.2010 г. по ф.д.
48/2010 на Благоевградски окръжен съд, партиден № 48, рег. 5, том 3, стр. 20 като
неправителствена организация – „сдружение“ съгласно Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
Партньори на МИГ – Гоце Делчев в реализацията на договора са следните организации:
 Фондация „Местна инициативна група Хаджидимово”, учредена с решение
75 от 31.03.2010 г. по ф.д. 31/2010 на Благоевградски окръжен съд, партиден №
31, рег. 5, том 2, стр. 150 като неправителствена организация – „фондация“
съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На 12.02.2016 г.
настоятелството на фондацията взе решение Фондация „Местна инициативна
група Хаджидимово” да се преобразува в сдружение с нестопански цел, с
наименование "Местна инициативна група – Хаджидимово 2016". Промените са
вписани в Благоевградски окръжен съд на 21.03.2016 г. с Решение №1563;
 Местно партньорство Гърмен – неформално обединение, в което участват
следните организации:
o Община Гърмен;
o ЕТ "Сузана Сариева";
o Сдружение „Неврокоп”.
На 28 март 2016 г. се проведе заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група – Хаджидимово -2016“, на което се взе решение за
извършване на процедура по вливане на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група – Хаджидимово - 2016“ в Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група – Гоце Делчев“.
На 12 април 2016 г. се проведе заседание на Общото събрание на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, на което се взе решение за
извършване на процедура по вливане на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група – Хаджидимово - 2016“ в Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група – Гоце Делчев“, като наименованието на местната инициативна група
да се промени на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. Остават непроменени:
- ЕИК по БУЛСТАТ на МИГ: 175886629.
- Седалище и адрес на управление на МИГ – гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1,
община Гоце Делчев, област Благоевград.
За членове на общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ са приети участниците в Местно
партньорство – Гърмен (Община Гърмен, EТ "Сузана Сариева", Сдружение „Неврокоп“).
На 20 май 2016 г. в Окръжен съд Благоевград са вписани промените, настъпили на
проведеното на 12 април 2016 г. заседание, по силата на които местната инициативна група
е с ново наименование и разширен териториален обхват, като общото й събрание включва

представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор от трите общини.
Местна инициативна група „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово" е
публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ,
определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел
да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за ВОМР на
територията на Общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в което
делът на представителите на публичния сектор, на представителите на
стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в
колективния управителен орган и в колективния върховен орган не
превишава 49 на сто от имащите право на глас членове.
Сдружението е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено
обединение на физически и юридически лица, представители на местните
власти, на стопанския и нестопанския сектор от територията на
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Приоритетите на
Сдружението са дейностите, насочени към развитието на селските
райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието,
опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и
разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез
развитието на услугите и бизнеса извън земеделието, осигуряване на
възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората,
особено в малките населени места.
Сдружението се изгражда на следните принципи:
 Равнопоставеност между представителите на публичен сектор,
стопански сектор и нестопански сектор;
–
 Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на
организационна
общините, съставляващи сдружението;
структура/схема.
 Равнопоставеност между представителите на земеделския и
неземеделския бизнес;
 Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол,
раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки
член, участие в управлението на сдружението и право да бъде
информиран за дейността му.
В състава на публично-частното партньорство са включени:
 СНЦ „Местна инициативна група Гоце Делчев“
 СНЦ „Местна инициативна група – Хаджидимово – 2016”
 Членове на местно партньорство Гърмен: община Гърмен, ЕТ
„Сузана Сариева“, Сдружение „Неврокоп“
 Физически и юридически лица, заявили желание за членство.
След извършените юридически процедури, преобразувания и промени, е
СНЦ „Местна инициативна група Гоце Делчев“ е разширила територията
си, променила е членския състав и наименованието си, като се
преименува на СНЦ „Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово“, с БУЛСТАТ 175886629, вписана в регистър на Окръжен
съд гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 г, със седалище и адрес
на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1, община Гоце
Делчев, област Благоевград.
След промените, Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ наброява общо 55 (петдесет и

пет) члена. В резултат на активната работа на експертите, ангажирани с
реализацията на проекта по подмярка 19.1 и осигурената широка
публичност и популяризиране, в Общото събрание на МИГ „Гоце Делчев
– Гърмен – Хаджидимово“ са представени 24 населени места или над 55
% от всички населени места на територията на трите общини, които са
общо 43 (четиридесет и три броя). В ОС на МИГ са представени всички
идентифицирани в анализа общо 6 (шест) заинтересовани страни, т.е.
осигурено е представителство на интересите на 100% от
заинтересованите страни на територията.
В ОС са включени представители на публичния, стопанския и
нестопанския сектор, в следното съотношение:
 Публичен сектор – 5,5%
 Стопански сектор – 47,3%
 Нестопански сектор – 47,3%
В УС на Сдружението разпределението между секторите е поравно – по
33% от публичния, стопанския и нестопанския сектор.
Организационна структура

ОБЩО СЪБРАНИЕ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕКИП И ЕКСПЕРТИ

КОМИСИИ

Фигура 16: Организационна структура на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово
8.2. Управление на МИГ:
– органи за
управление и
контрол;

Органите на Сдружението са:
 Общо събрание
 Управителен съвет
 Контролен съвет

Общо събрание:
Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението и има право да взема
решения по всички въпроси от дейността му. То се състои от всички членове на
Сдружението. Всеки член на общото събрание има право на един глас, който упражнява
лично или чрез пълномощника си. Член на общото събрание няма права на глас при
решаването на въпроси, отнасящи се до свързани с него лица, по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон.
Основните правомощия на Общото събрание са:
Общото събрание:
 Изменя и допълва устава;
 Приема други вътрешни актове;
 Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председател на

Управителния съвет;
 Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 Приема членове в случаи на отказ от страна на Управителния съвет;
 Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 Взема решение за участие в други организации;
 Приема годишен доклад за дейността и финансов отчет на Сдружението, съгласно
изискванията на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за предходната година, и в предвидените от
закона срокове, представя същите пред Централния регистър на ЮЛНЦ за
обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието;
 Приема отчет за дейността на Управителния и Контролния съвет;
 Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението, включително и
Стратегията за Водено от общностите местно развитие;
 Приема бюджет на Сдружението, включително бюджета по Стратегията за местно
развитие по подхода ВОМР;
 Взема решение относно дължимостта и размера на размера на членския внос или на
имуществените вноски, като и реда за тяхното събиране;
 Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на
закона, устава или вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 Избира и освобождава Контролен съвет и председател на Контролния съвет;
 Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;
 Взема и други решения предвидени в устава;
Управителният съвет се състои от 9 /девет/ лица – членове на Сдружението. Членовете
на управителния съвет се избират за срок от 5 /пет/ години.
Управителният съвет е основният орган, който има специфични задължения, във връзка с
оперативното управление в процеса на реализация на СВОМР, вкл.:
 Отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на СВОМР;
 Разработва и приема вътрешни правила за функционирането на Комисиите за избор
на проекти.
 Приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на Сдружението.
 Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението,
включително и Изпълнителния директор.
 Определя експертни съвети и/или комисии, като им делегира правомощия по оценка
на проектните предложения.
 Одобрява или отхвърля решения за финансиране на проекти по СВОМР или други
финансиращи програми.
 Други.
Председателят на управителния съвет се избира измежду неговите членове със срок на
мандата равен на срока, за който е избран УС. Председателят има правомощия във връзка с
изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. Той взема
решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото
събрание и Управителния съвет. Изпълнителният директор отговаря пряко за
ръководството, мониторинга и контрола за качественото изпълнение на договорите,
проектите и другите задължения на Сдружението.
Контролният съвет на сдружението:
 Контролира изпълнението на решенията на ръководните органи на сдружението;
 Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на

сдружението;
 Извършва цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки и ревизии в
системата на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”, както и
проверки по жалби и сигнали за законосъобразност и целесъобразността на
финансовите, счетоводните, стопански, търговски, договорни и други дейности;
 Извършва проверки по управлението, стопанисването на предоставеното на
дружествата имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални
активи;
 Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентни органи при
извършени от тях проверки, ревизии и одити;
 Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за
констатираните характерни нарушения на финансовата и друга дисциплина, като
анализира причините и условията за нарушения и предлага мерки за отстраняването
им.
Изпълнителният директор изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния
съвет и осигурява изпълнението на решенията му. Той участва в заседанията на УС по
право със съвещателен глас. За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред
Управителния съвет и пред Общото събрание.
– описание на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово първоначално предвижда
позициите и
изискванията следния персонал:
 Изпълнителен директор
към
изпълнителния
 Експерт по прилагане на СВОМР – 2 бр.
директор и
 Счетоводител.
персонала.
Изисквания към изпълнителния директор:
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Завършено висше образование, най малко степен „бакалавър“;
 Професионален стаж най-малко 5 години;
 Управленски опит най-малко две години;
 Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди
лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
Изисквания, даващи предимство на кандидата:
 Наличие на управленски опит за период над 5 години;
 Наличие на управленски опит за период от 2 до 5 години;
 наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;
Допълнителни изисквания, които се установяват при събеседване:
 Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet;
 Кандидатът да познава общинските планове за развитие на територията;
 Да може да работи на гъвкаво работно време;
 Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано
работно време на територията на Община Хаджидимово и извън нея;
 Да познава добре изискванията на ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и други
оперативни програми на национално ниво, регламенти на ЕС, практики и процедури на
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;
 Свидетелство за управление на МПС.
 Способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на

приоритетни задачи.
 Опит в областта на обществените поръчки.
Изисквания към експертите по прилагане на СВОМР:
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
 професионален стаж най-малко две години.
Изисквания, които дават предимство на кандидата:
 Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други
международни донори;
 Наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.
Допълнителни изисквания, които се установяват при събеседване:
 Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet;
 Да познава добре изискванията на ПРСР 2014-2020, подхода ВОМР и други
оперативни програми на национално ниво, регламенти на ЕС, практики и процедури на
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;
 Да може да работи на гъвкаво работно време;
 Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано
работно време на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и
извън нея;
 Способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите;
 Шофьорска книжка е предимство.
Изисквания към счетоводителя:
 Завършено висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на
счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните
ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
а) при магистърска степен – 2 г.;
б) при бакалавърска степен – 3 г.;
в) при степен "специалист" – 4 г.;
 друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството,
външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като
преподавател по счетоводство и контрол;
 средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.
 Да не е осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и подраздел I на глава
шеста от Особената част на Наказателния кодекс.
Допълнителни изисквания, които се установяват при събеседване:
 Да познава добре нормативната уредба в областта на счетоводството, данъчното и
трудово-осигурително законодателство и ЗЮЛНЦ;
 Работа с MS Office, Word, Excel, електронна поща и Internet, счетоводен софтуер;
 Умения за водене на бизнес кореспонденция и работа в екип;
 Способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите;
 Шофьорска книжка е предимство.
8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
МИГ притежава необходимия капацитет за изпълнение на стратегията за ВОМР, което е
доказано във времето, чрез успешното изпълнение на множество проекти по ПРСР и други
донорски програми.
МИГ разполага със самостоятелен офис, който се намира в гр. Гоце Делчев, необходимото
офис оборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, оборудвани

работни места и компютри, за 4 служители, които ще формират Екипа за изпълнение на
стратегията за ВОМР на МИГ. Освен офиса, МИГ разполага със зала за провеждане на
срещи и заседания, архивно помещение и е достъпно за хора с увреждания.
Опитът на МИГ ще бъде гаранция за успешното изпълнение на стратегията за ВОМР за
периода 2016 – 2020 г. Сключено е писмено споразумение с лица за последващо наемане по
трудов договор, в случай на одобрение на заявлението за предоставяне на финансова
помощ по под-мярка 19.2, които притежават необходимия опит, съгласно изискванията на
Наредба № 22 от 14.12.2015 г. В тази връзка, техният опит за реализиране на проекти,
финансирани от ЕС, създават необходимия административен капацитет за управление и
успешно изпълнение на настоящата стратегия за ВОМР. МИГ разполага и с повече от 3 %
от необходимия финансов ресурс за управление на стратегията.
Въз основа на опита на екипа на МИГ се очаква прилагането на подхода ВОМР чрез
настоящата стратегия да окаже значително въздействие върху развитието на територията.
8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:
За проследяване напредъка в изпълнението на дейностите и резултатите от прилагане на
Стратегията за ВОМР, МИГ прилага система за текущ мониторинг и оценка. Тази система
включва всички дейности за мониторинг и оценка:
 текущо събиране на данни за мониторинговите индикатори и актуализиране на
индикаторите.
 обобщаване и анализ на събраните данни по мониторинговите индикатори - наймалкото един път годишно;
 външна оперативна оценка, свързана с оперативни или стратегически въпроси по
изпълнение на Стратегията за ВОМР като цяло или отделни приоритети или мерки,
при необходимост.
 външна междинна оценка, при необходимост;
 последваща оценка в последната година от изпълнението на Стратегията за ВОМР –
2023 г.
Основната цел на системата за текущ мониторинг и оценка е да следи непрекъснато
процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР и промените в средата, за да се анализира
своевременно напредъкът, качество и проблемите в изпълнението, и да се предприемат
навременни корекции, ако това е необходимо.
Планирането и изпълнението на дейностите за текущ мониторинг и оценка е отговорност
на Екипа на МИГ. Провеждането на външните оперативни, междинни или последващи
оценки се планира и подпомага от Екипа на МИГ и се изпълнява от външни независими
оценители.
МИГ ще наблюдава напредъка и качеството на изпълнението на стратегията за местно
развитие с помощта на финансови индикатори, изходни индикатори, индикатори за
резултат.
Информацията за финансовите индикатори, изходните индикатори и индикаторите за
резултат ще се събират за всеки проект и ще се обобщават по мерки, приоритети и за
Стратегията за ВОМР като цяло. Тези индикатори ще се актуализират регулярно след
възникване на промяна (например сключване на нов договор, подадена заявка за плащане,
или приключване на изпълнението на договор).
За събиране на информацията за изходните индикатори и за индикаторите за резултат във
заявката за кандидатстване ще е включен раздел с целеви стойности на индикаторите: общи
за Стратегията за ВОМР и специфични за проекта. След приключване на договора от
бенефициента ще се събира информация за фактическото изпълнение на посочените
индикатори. Достоверността на подадената от бенефициента информация ще се проверява

от Екипа на МИГ.
Системата за мониторинг и оценка предвижда следните видове външни оценки на
Стратегията за ВОМР:
 Външна оперативна оценка на конкретни оперативни или стратегически въпроси се
провежда, ако e необходима за целите на подготовката на Годишния доклад за
напредъка или за задълбочено проучване на определени аспекти на изпълнение на
Стратегията за ВОМР. Решение за провеждане на подобна оценка взима УС на
МИГ.
 Външна междинна оценка се провежда, само ако необходима за промяна на
Стратегията или при възникване на значителни проблеми в изпълнение на
Стратегията, затова нейните конкретни цели и методи се определят преди началото
на провеждане. Всяка междинна оценка трябва да оцени напредъка в изпълнението
на мерките на основата на изходните индикатори и индикаторите за резултат, да
направи изводи и препоръки за подобряване на изпълнението. Решение за
провеждане на външна междинна оценка взима УС на МИГ.
 За оценка на цялостното изпълнение на стратегията в края на нейното прилагане ще
се извърши външна последваща (ex-post) оценка. Тя оценява използването на
ресурсите, ефикасността и ефективността на изпълнението, въздействието и
устойчивостта на основата на съпоставяне на постигнатото с предварително
определените цели. Оценява се също приносът на Стратегията за ВОМР за
изпълнение на целите на ПРСР 2014 – 2020 г. и хоризонталните политики на
Общността. На база на оценката се извеждат факторите, определящи
успеха/неуспеха на прилагането на стратегията за ВОМР и поуките за планиране и
изпълнение на други подобни програми за развитие на територията. Оценката се
прави в годината на приключване на прилагането на стратегията за ВОМР и при
възможност след приключване на изпълнението на всички договори.
При всяка външна оценка Екипът на МИГ разработва Задание и провежда процедура за
избор на оценители, оказва подкрепа за извършване на оценката чрез предоставяне на
данни. Докладът за оценка се одобрява от УС на МИГ и се публикува на интернет
страницата.
МИГ изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР, както и други доклади,
анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР,
изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. Годишните доклади се изготвят в срок до 30
януари и се представят за одобрение от УС на МИГ.
В срок до 15 февруари на всяка следващата календарна година (след одобрението на
СВОМР) МИГ представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. годишен доклад за отчитане
изпълнението на стратегията за ВОМР.
Изготвянето на доклад включва:
- анализ на база мониторинг на индикаторите за срок на дейности по
проектите, изпълнение на заложените финансови показатели, публичност и
информираност, заложени и изпълнени резултати за всеки проект
- анализ на процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти от
бенефициенти към МИГ
- анализ на риска в изпълнението на проектите, създаване на регистър на риска
при стартиране на всеки проект, проведени превантивни действия и
предотвратяване на риска
- балансирано прилагане на мерките за периода.
Годишният доклад включва описание и анализ на средата и напредъка в изпълнение на
целите и дейностите на Стратегията, дейностите по мониторинг и оценка на стратегията.

Процедура за промяна на стратегията за ВОМР
В съответствие с нормативните изисквания изменения на Стратегията за ВОМР са
допустими в следните случаи:
- във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с
промяна на съответната програма;
- при наличие на очевидна грешка;
- по отношение на финансовите е параметри до 10 на сто от одобрения от
ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2;
- по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с
промяна на финансовите параметри по предходната точка;
- по отношение на критериите за допустимост, в т. ч. минимална и максимална
стойност на проектите и интензитет на помощта;
- за увеличаване или намаляване на финансовата помощ от ЕЗФРСР при
условията и по реда на чл. 41 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
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Горепосочените промени се извършват след одобрение на Управляващият орган на ПРСР
2014 - 2020 г., предхождано от Решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна
в одобрената стратегия за ВОМР, като тази промяна се отразява в Договора за изпълнение
за изпълнение на стратегията за ВОМР между МИГ и УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
9. Индикатори за мониторинг и оценка:
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително
брой създадени работни места
Общите индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР са представени в
следващата таблица:
Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР
Вид

Индикатор

Мерна
единица

Цел до
2023

Източник на
информация

50

Регистър на
договорите за
предоставяне на
БФП

100

Регистър на
подадените проектни
предложения

брой

50

База данни на МИГ,
регистър на
договорите за
предоставяне на
БФП

Стойност на подадените
проектни предложения (обща
стойност на проектите, вкл. съфинансиране от
бенефициентите) по СВОМР

лв.

9 000 000
лв.

Регистър на
подадените проектни
предложения

Стойност на одобрените

лв.

8 500 000

Протоколи от

Изходен
Брой финансирани проекти по
СВОМР
Брой подадени проектни
предложения по СВОМР

Брой на сключените договори

брой

брой

проектни предложения по
СВОМР (обща стойност на
проектите, вкл. съ-финансиране
от бенефициентите) по СВОМР

лв.

Стойност на публичния принос
на СВОМР към проектите

лв.

7 353 921
лв.

Брой бенефициенти,
подпомогнати по СВОМР

брой

40

База данни на МИГ

Брой проекти, насочени към
създаване на качествена
жизнена среда и подобряване и
разширяване на основните
услуги за населението,
включително чрез инвестиции в
публична инфраструктура за
отдих, спорт и развитие на
туризма

брой

3

База данни на МИГ

Общ обем на публичните
инвестиции, насочени към
създаване на качествена
жизнена среда и подобряване и
разширяване на основните
услуги за населението,
включително чрез инвестиции в
публична инфраструктура за
отдих, спорт и развитие на
туризма

лв.

1 173 498
лв.

База данни на МИГ

Брой проекти, насочени към
повишаване на
конкурентоспособността на
земеделския сектор и добавяне
на стойност към земеделските
продукти

брой

9

База данни на МИГ

лв.

841 007
лв.

База данни на МИГ

брой

16

База данни на МИГ

Общ обем на публичните
инвестиции, насочени към
повишаване на
конкурентоспособността на
земеделския сектор и добавяне
на стойност към земеделските
продукти
Брой проекти, насочени към
разнообразяване на местната
икономика, вкл. повишаване
конкурентоспособността и
иновационната активност на

заседания на
комисията за избор,
база данни на МИГ
Протоколи от
заседания на
комисията за избор,
база данни на МИГ

МСП извън сектор земеделие
Общ обем на публичните
инвестиции, насочени към
разнообразяване на местната
икономика, вкл. повишаване
конкурентоспособността и
иновационната активност на
МСП извън сектор земеделие
Брой проекти, насочени към
съхраняване на местната
идентичност чрез инициативи
за опазване на културното и
природното наследство

лв.

3 657 402
лв.

База данни на МИГ

брой

6

База данни на МИГ

лв.

195 583
лв.

База данни на МИГ

брой

2

База данни на МИГ

Общ обем на публичните
инвестиции, насочени към
подобряване достъпа до заетост
и качеството на работните
места на територията на МИГ
чрез обучения на безработни и
заети лица, вкл. придобиване на
умения по предприемачество

лв.

899 682
лв.

База данни на МИГ

Брой проекти, насочени към
подобряване условията за
живот и достъпа до социални и
здравни услуги на лица от
маргинализирани общности и
уязвими групи на територията
на МИГ

брой

6

База данни на МИГ

лв.

586 749
лв.

База данни на МИГ

Общ обем на публичните
инвестиции, насочени към
съхраняване на местната
идентичност чрез инициативи
за опазване на културното и
природното наследство
Брой проекти, насочени към
подобряване достъпа до заетост
и качеството на работните
места на територията на МИГ
чрез обучения на безработни и
заети лица, вкл. придобиване на
умения по предприемачество

Общ обем на публичните
инвестиции, насочени към
подобряване условията за
живот и достъпа до социални и
здравни услуги на лица от
маргинализирани общности и

уязвими групи на територията
на МИГ
Общ обем на публичните
инвестиции, насочени към
управление и популяризиране
на Стратегията

лв.

977 915
лв.

База данни на МИГ

Брой дейности за повишаване
на информираността на
населението относно подхода
ВОМР (вкл. публикации,
статии, срещи и др.)

Брой

10

База данни на МИГ

Брой обучения и разяснителни
кампании за бенефициенти,
организирани от МИГ за
периода на прилагане на
Стратегията

Брой

4

База данни на МИГ

Резултат Брой граждани на територията
на МИГ, включени в
инициативи, организирани по
СВОМР (фестивали, обичаи и
др.)

Брой

500

База данни на МИГ

Брой младежи (вкл. ученици),
включени в проекти за
съхраняване на местната
идентичност чрез инициативи
за опазване на културното и
природното наследство

брой

100

База данни на МИГ

Създадени работни места
(самонаети/наети)

Брой

25

База данни на МИГ

Участници, завършили курсове/
обучения/ семинари

Брой

160

База данни на МИГ

Брой лица от маргинализирани
общности и уязвими групи,
обхванати от дейностите по
Стратегията за ВОМР

Брой

60

База данни на МИГ

Брой новосъздадени
микропредприятия извън сектор
земеделие

лв.

2

База данни на МИГ

Брой земеделски производители
и предприятия, преработващи
земеделска продукция, с
повишена
конкурентоспособност

Брой

11

База данни на МИГ

Брой микропредприятия извън
сектора на земеделието с
повишена

Брой

3

конкурентоспособмност
Брой подкрепени малки и
средни предприятия извън
сектора на земеделието с
повишена
конкурентоспособност, вкл.
чрез внедрени нови
продукти/услуги

брой

8

База данни на МИГ

Дял от населението на
територията, което се ползва от
подобрената жизнена среда

%

30%

База данни на МИГ

Дял на реализираните проекти
извън общинските центрове

%

30%

База данни на МИГ

Дял на земеделски стопани със
СПО на стопанството под 8 000
евро от общия брой
подпомогнати земеделски
стопани

%

70%

База данни на МИГ

9.2. Индикатори по мерки
МЕРКИ ЕЗФРСР
Индикатори по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
Вид

За
изпълнение

Индикатор
Брой проекти, финансирани
по мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката
Размер на публичната
помощ от ЕЗФРСР

Мерна
единица

Цел до
2023

брой

9

брой

9

лв.

606 307

Източник на
информация
Регистър на
договорите
База данни на МИГ
Документи на
проектите, отчети
на бенефициентите

Създадени работни места
брой
10
База данни на МИГ
(самонаети/наети)
Земеделски стопанства,
За резултат
произвеждащи земеделски
брой
9
База данни на МИГ
продукти с подобрена
конкурентоспособност
Индикатори по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката,
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
Мерна
Цел до
Източник на
Вид
Индикатор
единица
2023
информация
Брой проекти, финансирани
Регистър на
брой
2
по мярката
договорите
За
Брой бенефициенти,
брой
2
База данни на МИГ
изпълнение
подпомогнати по мярката
Размер на публичната
лв.
234 700
Документи на

помощ от ЕЗФРСР
Създадени работни места
(самонаети/наети)
Земеделски стопанства или
предприятия, преработващи
За резултат земеделски продукти, с
подобрена
конкурентоспособност/
въвели успешно нов
продукт или технология

проектите, отчети
на бенефициентите
брой

10

База данни на МИГ

брой

2

База данни на МИГ

Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Вид

За
изпълнение

Индикатор
Брой проекти, финансирани
по мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката
Размер на публичната
помощ от ЕЗФРСР

Мерна
единица

Цел до
2023

брой

6

брой

6

лв.

723 657

Източник на
информация
Регистър на
договорите
База данни на
МИГ
Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите
База данни на
МИГ

Създадени работни места
брой
5
(самонаети/наети)
За резултат Новосъздадени
База данни на
микропредприятия извън
брой
2
МИГ
сектор земеделие
Индикатори по мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Мерна
Цел до
Източник на
Вид
Индикатор
единица
2023
информация
Брой проекти, финансирани
Регистър на
брой
3
по мярката
договорите
Брой бенефициенти,
брой
3
База данни на МИГ
За
подпомогнати по мярката
изпълнение
Документи на
Размер на публичната
лв.
1 173 498 проектите, отчети
помощ от ЕЗФРСР
на бенефициентите
Дял от населението на
територията, което се
%
30%
База данни на МИГ
ползва от подобрената
За резултат среда
Дял на реализираните
проекти извън общинския
%
30%
База данни на МИГ
център
Индикатори по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност,
културно-историческо и природно наследство“

Вид

За
изпълнение

Индикатор
Брой проекти, финансирани
по мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката
Размер на публичната
помощ от ЕЗФРСР

Брой младежи (вкл.
ученици), включени в
проекти за съхраняване на
местната идентичност чрез
инициативи за опазване на
културното и природното
наследство
Брой участници, включени
За резултат в проведени събития
(фестивали, обичаи и др.)
Брой проведени събития
Дял от населението на
територията, което се
ползва от ефекта на
съхранената местната
идентичност, културното и
природното наследство

Мерна
единица

Цел до
2023

Източник на
информация
Регистър на
договорите

брой

6

брой

6

База данни на МИГ

лв.

195 583

Документи на
проектите, отчети
на бенефициентите

брой

100

База данни на МИГ

брой

500

База данни на МИГ

брой

10

База данни на МИГ

%

50%

База данни на МИГ

МЕРКИ ЕФРР (ОПИК 2014 – 2020)
Индикатори по Мярка 4 "Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в
МСП"
Мерна
Цел до
Индикатор
Източник на информация
единица
2023
Брой предприятия,
Регистър на договорите
подпомогнати да въведат нови
брой
1
База данни на МИГ
за фирмата продукти
Брой предприятия,
Регистър на договорите
подпомогнати да въведат нови
брой
1
База данни на МИГ
за пазара продукти
Частни инвестиции, допълващи
публичната подкрепа за
Документи на проектите,
иновации или за
EUR
20 000
отчети на бенефициентите
научноизследователски и
развойни проекти
Общ брой на предприятията,
Регистър на договорите
брой
1
получаващи подкрепа
База данни на МИГ
Индикатори по Мярка 5 " Технологично обновление и внедряване на стандарти в
МСП"

Индикатор
Брой
на
предприятията,
получаващи
безвъзмездни
средства
Частни инвестиции, допълващи
публичната
подкрепа
за
предприятията (безвъзмездни
средства)

Мерна
единица

Цел до
2023

брой

7

Регистър на договорите
База данни на МИГ

EUR

146 667

Регистър на договорите
База данни на МИГ

Източник на информация

МЕРКИ ЕСФ (ОПРЧР 2014 – 2020)
Индикатори по Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл.
лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса”
Мерна
Цел до
Източник на
Вид
Индикатор
единица
2023
информация
Отчети за лица,
Основна целева група по
включени в дейностите
Компонент 1
Икономически неактивни
по проекта, съгласно
брой
50
и безработни лица във
категориите целеви
всички специфични
групи по ОПРЧР
целеви групи
База данни на МИГ
Отчети за лица,
Основна целева група по
включени в дейностите
Компонент 2
Заети лица, в т.ч. наети и
по проекта, съгласно
За
брой
80
категориите целеви
изпълнение самостоятелно заети лица
във всички специфични
групи по ОПРЧР
целеви групи
База данни на МИГ
Отчети за лица,
Основна целева група по
включени в дейностите
Компонент 3
по проекта, съгласно
Лица от уязвими групи
брой
20
категориите целеви
във всички специфични
групи по ОПРЧР
целеви групи
База данни на МИГ
Отчети за лица,
Общ брой участници,
включени в дейностите
придобили квалификация
по проекта, съгласно
брой
90
след изпълнение на
категориите целеви
проектите по мярката
групи по ОПРЧР
База данни на МИГ
Отчети за лица,
Общ брой участници,
включени в дейностите
За резултат
които са започнали да
по проекта, съгласно
търсят работа след
брой
45
категориите целеви
изпълнение на проектите
групи по ОПРЧР
по мярката
База данни на МИГ
Общ брой участници,
Отчети за лица,
започнали работа, вкл.
брой
15
включени в дейностите
като самонаети след
по проекта, съгласно

изпълнение на проектите
по мярката
Брой проекти,
финансирани по мярката
Размер на публичната
помощ от ОПРЧР

брой

лв.

8

801 890

категориите целеви
групи по ОПРЧР
База данни на МИГ
База данни на МИГ
База данни на МИГ
Документи
проектите, отчети
бенефициентите

на
на

Важно:
При приключване изпълнението на проектите по мярката, от всеки бенефициент ще се
изисква подробна информация за броя на включените специфични целеви групи в
дейностите по проекта (обучения и др.), съгласно показателите за резултат и за
изпълнение на приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 1, 3 и 6 и приоритетна ос 2,
инвестиционен приоритет 2 от ОПРЧР, както следва:

„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”

Показатели за резултат
№

Инвестиционен
приоритет ОПРЧР

Специфична
цел ОПРЧР

Показател

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР
СЦ 1
Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при
1.
ИП 1
напускане на операцията
СЦ 1
Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., започнали работа, вкл. като самонаети,
2.
при напускане на операцията
СЦ 2
Участници на възраст от 30 до 54г. вкл, с ниско образование (под средното 3.
ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията
СЦ 2
Участници на възраст от 30 до 54г.вкл, с ниско образование (под средното 4.
ISCED 3), започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията
СЦ 1
Участници от ромски произход на възраст от 30 до 54 г.вкл., които при напускане
5.
на операцията са започнали да търсят работа, са ангажирани с
образование/обучение, са получили квалификация, имат работа, включително
като самостоятелно заети лица
СЦ 2
Роми на възраст от 30 до 54 г.вкл., с ниско образование, които при напускане на
6.
операцията са започнали да търсят работа, са ангажирани с
образование/обучение, са получили квалификация, имат работа,
включително като самостоятелно заети лица
СЦ 3
Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на
7.
операцията
СЦ 3
Участници на възраст над 54 г., започнали работа, вкл. като самонаети, при
8.
напускане на операцията
22
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………
………

№

Инвестиционен
приоритет ОПРЧР

Специфична
цел ОПРЧР

Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на
операцията са започнали да търсят работа
СЦ 1
Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на
10.
операцията получават квалификация
СЦ 1
Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на
11.
операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица
СЦ 2
Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска
12.
образователна степен, които при напускане на операцията получават
квалификация
СЦ 2
Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска
13.
образователна степен, които при напускане на операцията имат работа,
включително като самостоятелно заети лица
СЦ 2
Безработни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл., с основна или
14.
по-ниска образователна степен, които при напускане на операцията имат работа,
включително като самостоятелно заети лица
СЦ 3
Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше
15.
образование, които при напускане на операцията получават квалификация
СЦ 3
Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше
16.
образование, които при напускане на операцията имат работа, включително като
самостоятелно заети лица
СЦ 1
Участници над 54 г., придобили квалификация при напускане на операцията
17. ИП 6
СЦ 2
Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили
18.
квалификация при напускане на операцията
СЦ 3
Участници, заети в приоритетни сектори, придобили квалификация при
19.
напускане на операцията
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОПРЧР
СЦ 1
Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или
20. ИП 2
9.

ИП 3

СЦ 1

Показател

Стойност при
приключване на
проекта22
………
………
………
………

………

………

………
………

………
………
………

………

№

Инвестиционен
приоритет ОПРЧР

Показател

Стойност при
приключване на
проекта22

имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа
за дете
Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги
Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат
работа, включително като самостоятелно заети лица
Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги

………
………

Специфична
цел ОПРЧР

21.
22.

СЦ 1
СЦ 2

23.

СЦ 2

………

Показатели за изпълнение
№

Инвестиционен
приоритет ОПРЧР

Специфична
цел ОПРЧР

Показател

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР
СЦ 1
Неактивни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., извън образование и обучение
1.
ИП 1
СЦ 1
Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.
2.
СЦ 1
Неактивни и безработни участници от ромски произход на възраст от 30 до 54
3.
години вкл.
СЦ 2
Неактивни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с ниско образование (под
4.
средното - ISCED 3)
СЦ 2
Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под
5.
средното - ISCED 3)
СЦ 2
Участници от ромски произход на възраст от 30 до 54 години вкл. с ниско
6.
образование (под средното - ISCED 3)
СЦ 3
Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници,
7.
извън
образование и обучение, над 54 г.
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№

Инвестиционен
приоритет ОПРЧР

Специфична
цел ОПРЧР

Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование
Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска
образователна степен
СЦ 2
Безработни участници от ромски произход на възраст до 29г. вкл, с основна или
10.
по-ниска образователна степен
СЦ 3
Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше
11.
образование
СЦ 1
Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г.
12. ИП 6
СЦ 2
Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование
13.
(под ISCED 4)
СЦ 3
Заети участници, вкл. самостоятелно заети в приоритетни сектори на икономиката
14.
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОПРЧР
СЦ 1
Неактивни или безработни участници
15. ИП 2
СЦ 1
Деца, вкл. с увреждания
16.
СЦ 2
Хора с увреждания над 18 г.
17.
8.
9.

ИП 3

СЦ 1
СЦ 2

Показател
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Индикатори по Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на
територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”
Мерна
Цел до
Източник на
Вид
Индикатор
единица
2023
информация
Отчети за лица,
Безработни лица от
включени в
територията на МИГ – Гоце
дейностите по
Делчев – Гърмен –
брой
25
проекта, съгласно
Хаджидимово, желаещи да
категориите целеви
започнат самостоятелна
групи по ОПРЧР
стопанска дейност
База данни на МИГ
За
изпълнение
Отчети за лица,
Заети лица от територията
включени в
на МИГ – Гоце Делчев –
дейностите по
Гърмен – Хаджидимово,
брой
5
проекта, съгласно
желаещи да започнат
категориите целеви
самостоятелна стопанска
групи по ОПРЧР
дейност
База данни на МИГ
Отчети за лица,
Общ брой безработни лица
включени в
с придобити знания и
дейностите по
умения в сферата на
брой
25
проекта, съгласно
предприемачеството след
категориите целеви
изпълнение на проектите
групи по ОПРЧР
База данни на МИГ
Отчети за лица,
Общ брой заети лица с
включени в
придобити знания и умения
дейностите по
За резултат
в сферата на
брой
5
проекта, съгласно
предприемачеството след
категориите целеви
изпълнение на проектите
групи по ОПРЧР
База данни на МИГ
Брой проекти, финансирани
брой
2
База данни на МИГ
по мярката
База данни на МИГ
Размер на публичната
Документи на
лв.
97 792
помощ от ОПРЧР
проектите, отчети на
бенефициентите
Важно:
При приключване изпълнението на проектите по мярката, от всеки бенефициент ще се
изисква подробна информация за броя на включените специфични целеви групи в
дейностите по проекта (обучения и др.), съгласно показателите за резултат и за
изпълнение на приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 5 от ОПРЧР, както следва:
 Показатели за резултат:
 Участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията
 Показатели за изпълнение:
 Безработни участници над 29 г. вкл. трайно безработни
 Заети участници

Индикатори по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности”
Вид

Индикатор

Роми
За
Други хора в
изпълнение
неравностойно положение
Участници в неравностойно
положение, които при
напускане на операцията са
започнали да търсят работа,
или имат работа, или са
ангажирани с
образование/обучение или
са получили квалификация
или са включени в
социални и здравни услуги
Роми, които при напускане
на операцията са започнали
За резултат
да търсят работа, или имат
работа, или са ангажирани с
образование/обучение или
са получили квалификация
или са включени в
социални и здравни услуги
Брой проекти, финансирани
по мярката

Мерна
единица
брой

Цел до
2023
60

Източник на
информация
База данни на МИГ

брой

10

База данни на МИГ

брой

5

База данни на МИГ

брой

40

База данни на МИГ

брой

3

База данни на МИГ

База данни на МИГ
Размер на публичната
Документи на
лв.
293 375
помощ от ОПРЧР
проектите, отчети на
бенефициентите
Индикатори по Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално
включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица”
Мерна
Цел до
Източник на
Вид
Индикатор
единица
2023
информация
Лица с увреждания
брой
40
База данни на МИГ
Лица
над
65
г.
в
невъзможност
за
30
База данни на МИГ
За
изпълнение самообслужване
Брой доставчици на услуги
брой
3
База данни на МИГ
за социално включване
Участници с увреждания с
брой
40
База данни на МИГ
подобрен достъп до услуги
Участници над 65г., в
за
За резултат невъзможност
брой
30
База данни на МИГ
самообслужване,
с
подобрен достъп до услуги
Брой доставчици на услуги
брой
3
База данни на МИГ

за социално включване,
разширили
обхвата
на
дейността си
Брой проекти, финансирани
по мярката
Размер
на
публичната
помощ от ОПРЧР

брой

лв.

3

База данни на МИГ

293 375

База данни на МИГ
Документи на
проектите,
отчети на
бенефициентите

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
Съответствието с хоризонталните политики на ЕС по отношение на равенството между
половете и недопускането на дискриминацията е съблюдавано в цялостния процес по
разработване на настоящата Стратегия за ВОМР и принципите, прилагани от Съюза за
борба с дискриминацията и за равенството между половете в областта на европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще бъдат спазвани при всички дейности в
процеса на реализацията на стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово.
Прилагането на принципа за равенство между половете и липса на дискриминация изисква
система от мерки, които да компенсират изоставането, произтичащо от расовия или
етнически произход, възраст или друга характеристика, която може да доведе до
третирането на личността несправедливо.
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово ще се цели към интегриране на
хоризонталните политики на ЕС в работата си, като се ангажира да прилага равни
възможности за всички лица, независимо от тяхната раса, инвалидност, пол, възраст,
сексуална ориентация, религия или други различия, вкл. чрез проследяване прилагането на
принципите за равенство на половете и липса на дискриминация при изпълнението на
проектите, подкрепени по настоящата Стратегията за ВОМР. МИГ ще извършва оценка на
въздействието в процеса на мониторинг и финална оценка на Стратегията за ВОМР.

– прилагане на
принципа на
равенство
между
половете;

Принципът е спазен в процеса на разработване на настоящата Стратегия,
като в проведените срещи и анкетни проучвания сред заинтересованите
страни са обхванати представители на двата пола, без да са прилагани
каквито и да са дискриминационни подходи при формулиране на групите
заинтересованите страни и отправните покани към тях за участие в
срещите.
Отчитайки проблемите на заетостта сред жените и младите хора и
тяхното недостатъчно включване в социално икономическия живот на
територията, Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово дава приоритет за жените и младежите в икономическата
област, за да даде възможност за придобиване на равни права в заетостта
и професионалната дейност и постигането на финансова независимост,
което да предотврати изоставането им. В тази насока се дава приоритет
при на жени и младежи в критериите за оценка за някои от мерките от
Стратегията.

– допринасяне за МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово предвижда в Стратегията
утвърждаване си за ВОМР цел, насочена към съхраняване на местната идентичност и в
на принципа на тази връзка отчита важността от запазването на ценностите на цялата

равните
възможности;

местната общност, в т.ч. всички етноси на територията на общината –
българския, турския и ромски етнос. МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово ще насърчава равните възможности и социална
справедливост във всички дейности на МИГ.

Стратегията за ВОМР допринася за утвърждаване на принципа на
равните възможности и ще създава
условия за превенция на
дискриминацията чрез:
 информационната кампания за огласяване възможностите за
кандидатстване с проекти – акцент в предоставяне на информация и
обучения на групи и потенциални бенефициенти в неравностойно
– създаване на
положение и преди всичко жени, роми и др.
условия за
 приоритет при избор на проекти – жени и младежи, гарантиращи
превенция на
достъпна среда за хора с увреждания (където това е релевантно) и
дискриминация
др.
та.
 спазване на принципа за равенството и недискриминация при
изпълнението на проектите – като гарантира, че предоставените по
проектите услуги адресирани нуждите и потребностите на найуязвимите групи и чрез следене на индикаторите за изпълнение на
Стратегията, като индикаторите се събират по пол и възраст.
10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
Спазването на този принципа за устойчиво развитие по отношение на околната среда ще
бъде отчитан и при вземане на решение за подкрепа на бенефициентите, като се гарантира,
че проектите ще бъдат подпомогнати при условие, че нямат значително отрицателно
въздействие върху околната среда, както и че допринасят за засилване на социалната,
икономическа и екологична устойчивост на територията.
Когато дейностите включват инвестиционна подкрепа, задължително ще се изисква
положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в
случаите, когато такава не се изисква от Закона за опазване на околната среда. В мерките,
насочени към подпомагане на земеделските стопанства и фирмите на територията се дава
приоритет на инвестиции, целящи устойчиво използване на ресурсите, опазване на
околната среда и отчитане адаптирането към климатичните промени. Тези принципи са
гарантирани чрез обективните критерии за оценка на проектите.
Всички проекти, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат
проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и
съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените
ограничения в решенията за определяне на местата и плановете за управлението им.
Оценката на изпълнението на Стратегията за ВОМР и нейният текущ мониторинг ще
отчитат изпълнението на политиката за устойчиво развитие на територията на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
Прилагането на стратегията за ВОМР цели да допринесе за подобряване на
конкурентоспособността на местните икономически сектори и повишаване на заетостта
чрез мерки, стимулиращи модернизацията, разнообразяването на икономическите дейности
и иновациите. Първият приоритет на Стратегията за ВОМР е насочен пряко към
повишаване конкурентоспособността на предприятията и разкриването на работни места.
Стратегията включва индикатори за мониторинг, които подпомагат наблюдението на
непосредствените и дългосрочни ефекти на проектите върху повишаването на
конкурентноспособността и заетостта (успешно въведени нов продукт или услуга и

технология производителност, създадени работни места и др.).
Техническата експертна оценка на бизнес плановете по инвестиционните проекти по мерки
1-4.2, 2-4.2 и 3-6.4 ще включва оценка на жизнеспособността на проектите, което ще
осигури подпомагане на проекти, които имат най-добри шансове да допринесат за
постигане на целите за конкурентоспособност и заетост.
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:
Инвестициите на територията на България по линия на ЕС се финансират съгласно
Споразумението за партньорство 2014-2020 г., което е наследник на Националната
стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., като освен трите фонда (Кохезионен фонд,
Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд), то обхваща и
финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
по който се предвижда финансирането на Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев
– Гърмен – Хаджидимово и Европейски фонд за морско дело и рибарство, които заедно
формират Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Структурните фондове (КФ, ЕФРР и ЕСФ) финансират общо 8 оперативни програми на
територията на Р България: ОП "Добро управление“; ОП "Инициатива за малки и средни
предприятия"; ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020; ОП "Транспорт и
транспортна инфраструктура" 2014-2020; ОП "Околна среда" 2014-2020; ОП "Региони в
растеж" 2014-2020; ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020; ОП "Наука и
образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Предвидените дейности по
оперативните програми се допълват, като в същото време се съблюдава липсата на
припокриване на дейностите.
Приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР са разработени в съответствие със
следните общи цели на подхода ВОМР и специфични цели на ЕЗФРСР, който финансира
принципа на водено от общностите местно развитие:
ВОМР подход
 Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 Интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително
дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на
културното наследство;
 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в
практиката;
 Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността
на работната сила;
 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и
възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез
диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на
аквакултури;
 Подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на
населението.
Специфични цели на ЕЗФРСР
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
 Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез
развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за
инициативи от общ интерес;

 Развитие на практики и модели за добро управление и участие на
заинтересованите страни в развитието на територията като основа за
териториално развитие;
 Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на
специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
Цели на Регламент (ЕС) № 1305/2013
 Насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство;
 Осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности,
свързани с климата;
 Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и
общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на
заетост;
Освен това, Стратегията за ВОМР допринася и за реализацията на следните специфични
цели на ОПИК и ОПРЧР, които се предвижда да финансират мерки от Стратегията на МИГ
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:
Стратегията допринася
за реализация на целите

Цели

Специфични цели на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г.
Инвестиции за повишаване на капацитета на малките и Да – чрез мярка 5
средните предприятия (МСП) за пазарно развитие,
производителността на труда и намаляване на
енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на
тези територии;
Насърчаване
на
иновационната
активност, Да – чрез мярка 4
разработването и внедряването на иновации от и на тези
територии, както и насърчаване на частните инвестиции в
научни изследвания и иновации;
Специфични цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г.
Преодоляване на силно изразени негативни процеси в Да – чрез четирите мерки
обхванатите територии по отношение на пазара на труда от ОПРЧР
и социалното включване;
Устойчива и качествена заетост за уязвими групи;

Да – чрез мярка 8 и мярка
10

Мобилност на работната сила, както и повишаване Да – чрез мярка 8
квалификацията
на
населението
за
по-голямо
съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите
на бизнеса;
Подобряване качеството на работните
квалификацията и уменията на заетите;

места

и Да – чрез мярка 8

Подобряване достъпа до социални услуги на различни Да – чрез мярка 8 и мярка
групи социално изключени или в риск от социално 10
изключване лица;
Таблица 13: Принос на Стратегията за ВОМР към целите на ОПИК и ОПРЧР

Списък на фигурите в документа
Фигура 1: Карта на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Фигура 2: Респонденти на анкетното проучване сред заинтересованите страни
Фигура 3: Брой предприятия по категории на територията на МИГ, 2014 г., НСИ
Фигура 4: Брой предприятия на територията на МИГ в допустимите за финансиране сектори
по ОПИК, 2014 г., НСИ
Фигура 5: Анкетирани лица по категории заинтересовани страни
Фигура 6: Йерархия на целите на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово
Фигура 7: Разпределение на ресурса на Стратегията за ВОМР по мерки от всички програми
Фигура 8: Очакван брой проекти към Стратегията за ВОМР по мерки от всички програми
Фигура 9: Разпределение на ресурса на Стратегията за ВОМР по видове мерки
Фигура 10: Разпределение на ресурса от ЕЗФРСР по мерки от Стратегията за ВОМР
Фигура 11: Разпределение на ресурса от ОПРЧР по мерки от Стратегията за ВОМР
Фигура 12: Разпределение на ресурса от ОПИК по мерки от Стратегията за ВОМР
Фигура 13: Очакван индикативен брой проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ
– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Фигура 14: Съотношение на бюджета на Стратегията за ВОМР и очаквания брой проекти по
всяка мярка
Фигура 15: План за действие за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев
– Гърмен – Хаджидимово
Фигура 16: Организационна структура на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Списък на таблиците в документа
Таблица 1: Проведени срещи и обсъждания със заинтересованите страни
Таблица 2: Брой предприятия на територията на МИГ по групи кодове от КИД-2008, 2014 г.,
НСИ
Таблица 3: Групи заинтересовани страни
Таблица 7: Етническа структура на територията на МИГ към 01.02.2011 г.
Таблица 8: Ромско население по възраст на територията на МИГ към 01.02.2011 г.
Таблица 6: Лица с увреждания на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово
Таблица 7: Безработни лица на територията на МИГ– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Таблица 8: Стратегическа рамка на Стратегия за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово
Таблица 9: Критерии за проверка за административно съответствие на проектите по всички
мерки към Стратегията за ВОМР
Таблица 10: Критерии за проверка за допустимост на кандидатите и проектите по всички
мерки към Стратегията за ВОМР
Таблица 11: Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки
Таблица 12: Очакван индикативен брой проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Таблица 13: Принос на Стратегията за ВОМР към целите на ОПИК и ОПРЧР

