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1. Описание на МИГ: 

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

- списък на 
общините, 
обхванати от МИГ; 

МИГ Средец“ обхваща изцяло територията на община Средец в област 
Бургас - Югоизточен район за планиране (код по NUTS BG34). 
Територията попада в обхвата на селските райони и е включена в 
Приложение № 1 към чл. 5 ал. 1, т. 3 и в Приложение № 2 към чл. 5 ал. 
43 на Наредба № 22 от 14/12/2015 г. 

- списък на 
населените места, 
обхванати от МИГ; 

В територията обхваната от Сдружение „Местна Инициативна Група 
Средец“ („МИГ Средец“) попадат 33 населени места, като единственият 
град Средец е  общински център, а 32 са села: 
с. Белеврен; с. Белила; с. Бистрец; с. Богданово; с. Варовник; с. Голямо 
Буково; с. Горно Ябълково; с. Гранитец; с. Граничар; с. Дебелт; с. Долно 
Ябълково; с. Драка; с. Драчево; с. Дюлево; с. Момина църква; с. Загорци; 
с.Зорница; с.Кирово; с. Кубадин; с. Малина; с. Орлинци; с. Проход; с. 
Пънчево; с. Радойново; с. Росеново; с. Светлина; с. Синьо камене; с. 
Сливово; с. Суходол; с. Вълчаново; с .Тракийци и с. Факия. 

- брой жители на 
териториите, 
обхванати от МИГ. 

 

Населението обхванатото от „МИГ Средец“ по данни на Националния 
статистически институт(http://www.nsi.bg/) към 31/12/2014 г. e 14 812 
души от които 7 288 са мъже и 7 524 са жени. 

 EKATTE Име на населено място Население 
72967 Тракийци 6 
17779 Граничар 7 
10166 Варовник 9 
3349 Белеврен 18 

22914 Долно Ябълково 18 
17720 Гранитец 20 
66585 Синьо камене 26 
17035 Горно Ябълково 28 
3455 Белила 32 

63055 Росеново 32 
59015 Пънчево 33 
36938 Кирово 35 
61563 Радойново 49 
4621 Богданово 54 

40419 Кубадин 73 
46348 Малина 73 
23529 Драка 86 
72059 Вълчаново 90 
67413 Сливово 91 
15816 Голямо Буково 93 
70322 Суходол 111 
58712 Проход 137 
4176 Бистрец 144 

65560 Светлина 245 
30168 Загорци 293 
29221 Момина църква 296 
53984 Орлинци 334 
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31379 Зорница 338 
EKATTE Име на населено място Население 

76039 Факия 344 
24712 Дюлево 431 
23604 Драчево 451 
20273 Дебелт 1984 
17974 гр. Средец 8831 

1.2. Карта на територията: 
Територията обхваната от „МИГ Средец“ включва землищата на всички 33 населени места в 
общината с обща площ от 1149 км2. Община Средец граничи с общините: Созопол и Малко 
Търново от изток, Болярово и Стралджа от запад, Карнобат и Камено от север. На юг 
границата съвпада с държавната граница на Република България с Република Турция. 
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: 
2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и 
обществени обсъждания): 
В Процесът на изготвянето на настоящата Стратегия за Водено от общностите местно развитие 
се  приложиха утвърдените добри практики от подхода ЛИДЕР и натрупаните умения при 
изпълнението на СМР нa „МИГ Средец“ през предходния програмен период (2007-2013 г.). 
Разработването на Стратегията беше изцяло подчинено на основния принцип „отдолу – 
нагоре“, чрез включване на всички идентифицирани групи заинтересовани страни от 
стопанския, нестопанския и публичния сектор, както и представители на уязвимите групи и 
малцинства включително ромската общност. Бяха изпълнени логически организирани 
последователни стъпки за въвличане на местната общност, чрез тематични секторни 
информационни срещи, семинари, конференции, консултации и обществени обсъждания в 
съответствие с изискванията на чл.14 на Наредба №22 от 14/12/2015`г. Броя, типа и мястото на 
провеждане на тези събития беше обявяван публично и определен така, че да се гарантира 
максимално включване на местната общност, чрез оптимално използване на наличните 
ресурси. По време на срещите бяха идентифицирани местни неформални лидери, които бяха 
ангажирани в разработването и популяризирането на Стратегията. Въвлякоха се  и външни 
консултанти с опит в: изготвянето на предишната Стратегия на „МИГ Средец“; изпълнението 
на оперативните програми и структурните фондове; изготвяне на стратегически документи. В 
процеса на работа се определиха и обсъдиха силните и слабите страни, възможностите, 
заплахите и приоритетите за действие, които да допринесат за развитието на територията. Това 
създаде възможност за ясно формулиране на целите и приоритетите на Стратегията, както и за 
избора на адекватни мерки отговарящи на спецификата на територията.  
Проведоха се следните събития: 
• 2 информационни кампании, чрез   9  информационни срещи  в периода 25 -27/01/2016 в 

полския район и 28-29/01/2016 в планинския район на общината с общо - 117 участници. 

• 2 информационни семинара в периода 04 и 09/02/2016 с общо – 43 участници. 

• 2 информационни конференции в периода 18 и 25/02/2016 с общо 113 участници. 

• 2 обучения на местни лидери в периода 15 и 16/03/2016 с общо 44 участници. 

• 1 двудневно обучение на екипа на МИГ и представители на общото събрание (ОС) и 
управителния съвет (УС) на „МИГ Средец“ в периода 29-30/03/2016 с общо 15 участници. 

• 2 еднодневни работни срещи за консултиране подготовката на стратегията в 
представители на ОС и УС и местни лидери на 21и 22/03/2016 с общо 22 участници. 

• 5 еднодневни срещи за консултиране подготовката на Стратегията с местната общност в 
периода 5-12/04/2016 г. с общо 200 участници. 

• 3 обществени обсъждания за съгласуване на проекта на Стратегия за ВОМР в периода 21-
25 Април 2016 г. с общо 116 участника. 

• Одобряването на проекта на Стратегията от Колективния върховен орган на „МИГ 
Средец“ – Общото събрание се състоя на 26/05/2016 г. в гр. Средец. 

В процеса са обхванати всички групи заинтересовани страни и всички населени места 
територията. 
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2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: 
В периода януари-март 2016 г. беше проведено тематично проучване „АНАЛИЗ НА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ в процеса на прилагане на ВОМР за периода 2014-2020 
г. на територията на „МИГ Средец”, което имаше за цел да: 
• идентифицира, опише и класифицира групите заинтересовани страни в територията, 

което осигурява възможност за тяхното включване в процеса на подготовка, постигане на 
максимална представителност в управлението на „МИГ Средец“ и в процеса на прилагане 
на Стратегията за ВОМР на по-късен етап като бенефициери. 

Заинтересованите страни (ЗС) в контекста на прилагане на проекта за подготвителни 
дейности по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. по 
смисъла на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. са групи лица със съвпадащи интерес и 
възможности, свързани с реализиране на Стратегия за ВОМР, включително като потенциални 
получатели на финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение. 
Критериите използвани за определяне на ЗС са описани в точка 3.2. Идентифицирани са 9 
групи ЗС, които активно се включиха в консултирането и разработването на стратегията. 

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР 
1. Община Средец- органи на местната власт и местното самоуправление, общински 

структури за извършване на специфични дейности (управление на социални дейности, 
култура, управление на горите); 

2. Публични лица в сферата на образование и здравеопазване - учебни заведения от 
системата на основното и средното образование (училища и професионални гимназии), 
детски градини, медицински  заведения. 

СТОПАНСКИ СЕКТОР 
3. Земеделски производители и стопани (ЕТ, ООД, кооперации); 
4. Микропредприятия (извън сектор земеделие); 
5. Физически лица със специфична регистрация за извършване на дейността (занаятчии, 

адвокатура и др. свободни професии). 
НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

6. Нестопански организации (сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в областта на 
културата, спорта, околната среда и др., вкл. училищни настоятелства); 

7. Читалища (по ЗНЧ); 
8. Местни поделения на религиозни общности по Закона за вероизповеданията; 
9. Физически лица (вкл. собственици на земеделски и неземеделски земи и горски 

територии, общественици, самодейци и др.). 
ЗС са допълнително разделени в 4 групи предвид специфичните местни особености и с оглед 
ефективното им въвличане в информирането, консултирането, разработването и обсъждането 
на Стратегията за ВОМР, а именно: 
• Земеделски производители - обособени в отделна група поради големият им брой 

обхванати в територията на „МИГ Средец“; 
• Бизнес – представители на стопанския сектор (производство, услуги, горски стопани); 
• Представители на публичния сектор (представители на общината и публични лица в 

сферата на образованието и здравеопазването); 
• Социални дейности, НПО и читалища, образование. 
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3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 
В периода януари-март 2016г. беше проведено тематично „СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ на територията на „МИГ Средец“, което имаше за 
цел да оцени потенциала и да определи нуждите за развитие на територията, като по този 
начин осигури основа за планиране и насочване избора на адекватни мерки в Стратегията за 
ВОМР, които в най-голяма степен да дадат възможност да се оползотвори формирания 
потенциал в територията и съответстват на специфичните потребностите на 
заинтересованите страни включително уязвимите и малцинствените групи.  
Нуждите и потенциалът за развитие на територията се определят от нейните основни 
характеристики (физико-географски, икономически, инфраструктурни, човешки ресурси) 
както следва: 
Баланс на територията  
По-голямата част от територията обхваната от „МИГ Средец“ е заета от земеделски и горски 
земи – съответно 60,7% и 35,7%. 
Земеделски земи 
Земеделски земи са основен природен ресурс на територията с обща площ 62,680.7 ха 
разпределени основно между нивите (77%), ливадите и пасищата (19%), трайните 
насаждения и лозята общо 4%. Регистрацията на земеделските производители за периода 
2009 – 2015 г. показва тенденция на устойчиво увеличение. По данни на Общинска служба 
земеделие (ОСЗ) Средец, през 2015 г. броят на регистрираните земеделски производители е 
576 (увеличение с близо 20% спрямо 2014 г.), от които 397 физически лица и 179 юридически 
лица. Най-голям дял от обработваемите площи имате засетите с основни земеделски култури 
(97%), трайни насаждения 3%, а зеленчуците с около 0.2%. Основни за територията на „МИГ 
Средец“ са овцевъдството и говедовъдството. Предишни изследвания на закритата агенция 
по почвите към МЗХ индикират влошаване на качеството, необходимост от варуване и борба 
с ерозията. Стимулираният интерес към земеделието, чрез директните субсидии по ПРСР и 
интензивното ползване на земята допълнително поставят необходимостта от поддръжка на 
състоянието и плодородието на почвите, което може да включва различни дейности - 
обучения на земеделските производители, оценки на състоянието, специални мероприятия за 
намаляване на киселинността, ерозията, подобряване на плодородието, инвестиции в нови 
технологии, разнообразяване на продукцията и др. 
Гори 
Горските територии в Община Средец са разположени предимно в югоизточната част на 
общината, от които общинските са обща площ 21 800 ха, а държавните – 19 352 ха, като 
малки дялове са на юридически лица и частни стопани – 3 780 ха и религиозна собственост - 
66 ха. В началото на 2012 г. е регистрирано Общинско предприятие „Общински гори” - 
Средец. 
Селищна структура 
Селищната структура се характеризира с много населени места (32 села и 1 град), но е 
„централизирана“,  над 90% от населението живее в 10 населени места. Подобно състояние 
от една страна съдържа предимство, доколкото демонстрира наличие на селищни структури, 
които представляват естествен приоритет за съхранение и оживяване, но от друга 
представлява сериозно предизвикателство пред планирането, което изисква в средносрочен 
план мерки за закриване и/или трансформиране на значителен брой селищни структури с 
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всички произтичащи от това проблеми. Това е предпоставка за необходимостта за насочване 
на по-голяма част от инфраструктурните и бизнес инвестиции към населени места с 
потенциал в дългосрочен план, например, дейностите по социални, здравни услуги, също 
опазването на културното наследство да бъдат прилагани във всички населени места. 
Население и демографски характеристики 
Населението трайно намалява в резултат на отрицателен естествен прираст. Той  е много по-
висок от този за областта, бавно нараства и е с трайно високи отрицателни стойности. 
Положителният механичен прираст, регистриран през последните години не може да 
компенсира горната тенденция. Основните причини за тази тенденция са възрастово-
демографски. 
Коефициентът на възрастова зависимост е намалял с 3 пункта (от 66.8 на 63.8), но остава 
много по-висок в сравнение със средния за страната (51.2) и областта (49.2). В този контекст, 
в краткосрочен и средносрочен план социалните и здравни услуги на територията на Община 
Средец ще увеличат значението си и са област, в която чрез Стратегията за ВОМР ще се 
търси развитие, за да могат да бъдат удовлетворени потребностите на тези групи. Високите и 
нарастващи стойности на дела на населението в подтрудоспособна възраст доказват 
наличието на групи население с по-висока раждаемост, което ще доведе до необходимостта 
от повишено търсене на услуги за отглеждане на деца. 
Човешки ресурси 
Намалението на човешките ресурси е съпроводено и от влошаване на качествените 
характеристики – данните за образователната структура показват, че завършилите висше и 
средно образование са доста под средното за страната. Образователната структура е повлияна 
от наличието на значителна ромска общност, която традиционно и в преобладаващата си част 
не образова достатъчно децата си (по данни от преброяването при ромския етнос 23.2% не 
учат, при турската етническа група този дял е 11.9%, а при българската – 5.6%). 
Съществуващата връзка между образованието и квалификацията предполага трудности пред 
интегрирането на този човешки ресурс в икономическия и социалния живот. Аграрният 
характер на територията и развитието на земеделието осигуряват една принципна 
възможност за такова интегриране при наличие на съответна квалификация. В този смисъл 
стимулирането на придобиване на квалификация в областта на селското стопанство е 
потенциална сфера на действие на Стратегията за периода 2014-2020. Горното се отнася 
както за лицата, които в момента са извън трудовия пазар, така и за заетите лица, най-вече в 
сектора земеделие с цел предотвратяване на отпадането им от трудовия пазар. Специално 
внимание следва да се отдели и на напускащите училище след завършване на основно 
образование и при възможност да бъдат обхванати непосредствено след този период, за да се 
изграждат трудови навици и се предотврати вливането им в групата на трайно безработните. 
Една от възможностите би могла да бъде финансиране на училищните настоятелства(като 
правило те са регистрирани по ЗЮЛНЦ) за подобни дейности или поне такива, които 
насърчават придобиването на образование и квалификация. 
Пазар на труда 
Територията се характеризира с висока безработица – над 20%, като тенденцията през 
последните 2 години е към увеличение, за разлика от тенденцията в страната. Високи са 
дяловете на безработните с ниско образование и без квалификация. Икономическите 
дейности са концентрирани в общинския център гр. Средец и с. Дебелт. Съществуват 
няколко по-големи предприятия предимно в преработващата промишленост, а останалите 
икономически субекти са микрофирми в сферата най-вече на търговията и услугите и на 
земеделието. Развитието на територията на „МИГ Средец“, като цяло е силно зависимо от 
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развитието на земеделието. Наличието на единични по-големи фирми в преработващата 
промишленост създава риск от много сериозни сривове в местната икономика в случай на 
тяхното изтегляне или затваряне. Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. логично ще 
подпомага земеделския сектор, с основна цел укрепването на възможно по-голям брой 
земеделски фирми и увеличаването на мащаба на тяхното производство, респективно 
капацитет за създаване на заетост. В този смисъл от особена значимост е и оказването на 
подкрепа и за преработка на място в територията на част от произведената земеделска 
продукция – както от страна на самите производители, така и потенциално от фирми за 
преработка. Важно е и насърчаването на разнообразяване на икономическите дейности, което 
би създало предпоставки - макар първоначално ограничени, за алтернативна на земеделието 
икономическа активност и  поминък за част от населението. Тази подкрепа е възможна най-
вече, чрез земеделските стопани, включително фирмите от сектор земеделие и 
неземеделските микропредприятия. Последните очевидно се нуждаят от подкрепа за 
постигане на устойчивост, но тук се идентифицира и риск от „разпиляване“ на средства, ако 
се допусне финансиране на недотам жизнеспособни микрофирми. 
Благоустройство на населените места 
Благоустройството на населените места, където е концентрирано населението следва да се 
разглеждат, като приоритетни за Стратегията за ВОМР 2014-2020, като благоустройството 
може да включва разнообразни аспекти, включително обекти с особена стойност за местните 
традиции. 
Социална сфера 
Здравеопазване: 
Основен проблем в предоставянето на здравни услуги на територията е продължаващото 
намаляване на медицинския персонал вкл. лекарите, което води до над 50% увеличение на 
броя пациенти, обслужвани от един лекар (799 пациента през 2010 г. до 1 234 пациента през 
2014 г.). Капацитетът на единственото лечебно здравно заведение за болнична помощ е 
намалял за периода 2010-2014 г от 50 на 25 легла. Това налага използването на медицински 
услуги извън Община Средец. Друг идентифициран проблем е липсата на аптеки и 
медицинско обслужване (вкл. дентално) в отдалечените села с малко население. 
Социални услуги: 
Социалните услуги са сравнително добре развити в територията, като включват центрове за 
обществена подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания, дневен център за деца с увреждания, кризисен център за деца жертви на 
насилие, център за социални и здравни услуги, домашен социален патронаж, дом за стари 
хора, дом за възрастни с умствена изостаналост. Като основен проблем се очертава 
необходимостта от развитие на социални услуги насочени към лицата в неравностойно 
положение и в риск и особено маргинализираните малцинствени групи, като ромите. 
Образование 
Установяват се съществени различия в териториалното разпределение на обектите на 
образователния сектор, което рефлектира върху демографското състояние на територията. На 
територията функционират 5 учебни институции (2 от тях в общинския център), от които 4 са 
общообразователни училища и една професионална гимназия. Това налага пътуване на 
учениците до съседни населени места. В периода 2010-2014 г. е увеличен броя на детските 
градини от 3 на 5, което се налага от промените в демографските характеристики на ромската 
общност. Необходимостта от услуги за отглеждане на деца ще нараства в бъдеще, което 
налага и дейности в тази насока. 
Културно наследство и услуги 
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Дейностите в социалната и културната сфера имат голямо значение за сплотяване на 
местните общности, създаване на предпоставки за привличане на посетители в територията и 
като цяло повишаване качеството на живота, поради което следва да намерят своето място 
сред приоритетите на Стратегията. Опитът от предишния период доказва наличието на 
потенциал като бенефициенти и готовност за прилагане на проекти, като в допълнение 
ползите са за цялата общност/територия. В смесена етническа общност, дейностите в 
културната сфера могат да насърчават и интеграцията, и разбирането между различните 
групи. 
Техническа инфраструктура 
Състоянието на общинската пътна инфраструктура е недобро, което затруднява връзката на 
населените места с общинския център и помежду им, както и достъпа до конкретни 
забележителности. Инвестиции в тази посока не са направени в предходния програмен 
период и не може  да се очаква много бързо подобрение в този аспект. Приоритет остава и 
подобрението на ВиК инфраструктурата, като действия в това отношение през изминалия 
програмен период са предприети единствено на територията на общинския център. 
Финансирането на проекти в тази област обаче би следвало да се търси от други източници, а 
не от Стратегията за ВОМР, доколкото значителният размер на инвестицията, дори да е 
достатъчен за конкретен проект, би заел твърде голям дял от достъпния за територията 
финансов ресурс по стратегията. 
Защитени територии 
На територията обхваната от „МИГ Средец“ попадат частично 8 защитени зони по смисъла 
на Директива за птиците (SPA) и Директива за хабитатите (SCI) както и 8 защитени 
територии по смисъла на Закона за Защитените Територии. 
Въпреки наличието на защитени зони от Мрежата Натура 2000, както и защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, към момента на територията липсва 
адекватен капацитет и значим интерес към осъществяване на дейности свързани с конкретни 
видове или местообитания за които могат да се прилагат консервационни мерки по ОС 3 
(Биоразнообразие) на ОПОС. Справка с информационното приложение (Приложение 1- 
ТАБЛИЦА С АНАЛИЗ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 
2000 В ОБХВАТА НА МИГ) налично на електронната страница на Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС) http://ope.moew.government.bg/bg/pages/vodeno-ot-obshtnostite-
mestno-razvitie/102#1 показва, че само за 3 биологични вида с неблагоприятно-
незадоволително състояние (U1) могат да се планират консервационни дейности на 
територията на „МИГ Средец“ като това са: Червенокоремна бумка, Обикновена блатна 
костенурка и Голям гребенест тритон. Поради тази причина, Стратегията за ВОМР на „МИГ 
Средец“ не включва мерки, които да бъдат финансирани чрез ОПОС. 
Разгледаните характеристики обуславят потенциал за развитие на територията, който може 
да бъде подкрепен, чрез интервенции включени в Стратегията за ВОМР в следните основни 
насоки: 
• Развитие на земеделието, животновъдство, пчеларство.  
• Развитие на биоземеделие: природата на територията в значителна степен е запазена и 

чиста, което създава предпоставките за развитие на биологично производство на 
земеделски продукти. 

• Развитие на преработвателните предприятия с насоченост към земеделска продукция – 
преработка на мляко, месо, пчелни продукти:  на територията се произвежда 
достатъчно количество суровини, които обаче се изкупуват на ниски цени, поради 
недостатъчните мощности за преработка на място. 
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• Развитие на туризъм: територията разполага с природни дадености, защитени 
територии – близост до областния център и морските курорти, интересно културно 
наследство. Има значителен ресурс за развитие на различни форми на туризъм, 
базиран на природни или антропогенни компоненти на средата – защитени територии 
и зони, традиционен пейзаж, материално и нематериално културно наследство. 

Анализът на потенциала на територията подсказва, че територията на МИГ Средец 
притежава достатъчна критична маса, за да се постигнат целите на Стратегията. 
Основни нужди на територията, произтичащи от характеристиките и възможностите за 
оползотворяване потенциала за развитие, чието удовлетворяване може да бъде подкрепено 
чрез Стратегията за ВОМР са: 
• Инвестиции за развитие на земеделските стопанства: необходима е нова техника и 

въвеждане на нови технологии за повишаване на ефективността и щадящи околната 
среда, животновъдните стопанства се нуждаят от инвестиции за модернизиране на 
средствата за производство, съхранение на продукцията, подобряване процесите и 
технологията за отглеждане на животните; в растениевъдството са необходими 
инвестиции за презасаждане на трайни насаждения и етерично-маслени култури, както и 
за съоръжения и оборудване за напояване. 

• Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти: на територията не 
достигат преработвателни мощности, които да осигурят добавена стойност към 
земеделското производство като алтернатива на продажбата на продукцията на ниски 
цени. 

• Инвестиции за създаването на услуги и развитие на производството в неземеделската 
сфера, което изисква стимулиране на предприемачество, което води до създаване на 
продукт за територията, за разлика от преобладаващите в момента микрофирми, 
занимаващи се с търговия на дребно и осигуряващи заетост за 1-2 души. 

• Развитие на човешките ресурси и потенциала на заетите в земеделието, неземеделското 
производство и услугите чрез обучения, консултации, повишаване на квалификацията и 
създаване на предприемчивост; 

• Подобряване на облика на населените места и инфраструктурата за спорт и отдих - 
особено селата са непривлекателни, както за живеещите в тях, така и за посещение от 
външни хора. Такива инвестиции ще подпомогнат както развитието на туризма в 
частност, така и като цяло повишаване качеството на живот на местните хора. 

• Подобряване на услугите за населението на територията - повишаване качеството на 
съществуващите и създаване на нови услуги, като се разшири обхванатото население чрез 
мобилни услуги. 

• Инвестиции за съхраняване и развитие на културната идентичност и традиции - както с 
оглед развитието на туризма, така и за сплотяване на местната общност.  

• Оживяване на територията и мобилизация на местната общност – капацитетът на 
местната общност развит през преходния програмен период се нуждае от доразвиване, 
което налага планирането и прилагането на действия за информиране, насърчаване  
подпомагане и консултиране на потенциалните бенефициенти. 

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

За идентифициране на групите заинтересовани страни са приложени следните критерии: 
1. Да са местни за територията на „МИГ Средец“ – имат седалище в територията и 

обхватът на дейността им е територията на община Средец; 
2. Да имат общ/съвпадащ косвен или пряк интерес от прилагането на Стратегията за 
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ВОМР, като:  
а) активни косвени ползватели на резултати от прилагането на проектите (надграждане на 

резултати,  подобрената среда, по-качествени услуги, работни места и т.н.), 
 или 

б) потенциални преки бенефициери по Стратегията. 
 

Заинтересованите страни се разглеждат в следните две категории: 
1. Заинтересовани страни за участие в МИГ/Колективния върховен орган/ 

Това са всички групи, за които е идентифициран интерес от осъществяване на Стратегия за 
ВОМР на територията на „МИГ Средец“, активни на територията, ангажирани с местното 
развитие и значими за партньорството, независимо дали могат да бъдат преки бенефициери 
по Стратегията. 

2. Потенциални преки бенефициери 
Това са по-ограничени по брой групи, заинтересовани страни, които са потенциално 
избираеми като бенефициери по Стратегията и е регистриран значим интерес от тяхна страна 
в тази насока. 
Анализа на групите заинтересовани страни е извършен по: 
- досегашен опит в прилагането на ЛИДЕР/Стратегия за местно развитие на 

територията на МИГ-Средец, където 1 е „липса или ограничен опит“, 2 - „наличие на 
известен опит“  и 3 – „голям опит“; 

- очаквания, където 1 е „ниски“, 2 - „средни“  и 3 – „високи очаквания“; 
- интерес, където 1 е „нисък“, 2 - „среден“  и 3 – „висок интерес“; 
- готовност за участие, където 1 е „ниска“, 2 - „средна“  и 3 – „висока готовност за 

участие“; 

Сборът на числовите изражения по всеки от горните аспекти е даден в последната колона, 
като на тази база са дефинирани по-долу ключовите заинтересовани страни. 

 
Досегаше
н опит по 
ЛИДЕР 

Очаквания 
 

Интерес 
 

Готовност за 
участие 

 

Общо 

1. Община Средец 3 3 3 3 12 

2. Публични 
образователни 
институции 

1 1 2 2 6 

3. Земеделски 
производители 3 3 3 3 12 

4. Микропредприятия 2 3 3 2 10 
5. Физически лица със 
специфична регистрация 1 2 2 1 6 

6. Нестопански 
организации 1 3 2 1 7 

7. Читалища 3 3 3 2 11 
8. Местни поделения на 
религиозни общности 1 2 2 1 6 

9. Физически лица 1 2 2 1 6 
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Основните заинтересовани страни са тези, при които е констатирана най-висока 
ангажираност с процеса, които могат и са готови да изиграят ролята на основна движеща 
сила в неговото прилагане. Съставът на тази група също така е и индикатор за това кои биха 
били най-активните избираеми бенефициенти по Стратегията за ВОМР и така косвено 
допринася към избора на мерки. Много положителен е фактът, че сред ключовите 
заинтересовани страни присъстват представители и на трите сектора в партньорството – 
публичен, стопански и нестопански. 

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

SWOT анализът е изключително полезен инструмент за разбиране на различните особености 
на територията и за вземане на решения при изготвянето на стратегията за ВОМР. Той 
съдържа изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне 
на силни и слаби страни на територията обхваната от „МИГ Средец“, както и външните 
възможности и заплахи за развитието. 

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

Като изправени пред по-висок риск от бедност и социално изключване на територията на 
„МИГ Средец“ са определени младите хора без образование и трудова квалификация без 
ясна перспектива за реализация на пазара на труда, възрастните хора над 65 г. поради 
намалени възможности за мобилност и социални контакти и групи от ромската общност. 
Тези групи са обект на действия за социално приобщаване, за което стратегията за ВОМР 
има потенциал да допринесе чрез своите специфично насочени дейности за конкретната 
територия. 
Безработицата на територията е традиционно висока, като безработните лица са 
преобладаващо без квалификация, възрастни и млади хора, трайно безработни с основно и 
по-ниско образование. Риска от социално отпадане на тази група е много голям и тя трудно 
подлежи на реинтеграция в трудовия пазар. Това налага необходимостта от фокус върху по-
младите хора и повишаването на квалификацията на хората в трудоспособна възраст като 
ключов фактор за развитие на територията. 
Неблагоприятните демографски характеристики в съчетание с високия процент на ромско 
население (около 1/6 по данни от 2011 г.) на територията определят и наличието на групи със 
специфични проблеми и нужди. Основни проблеми, засягащи всички групи население са 
свързани с качеството на предлаганите здравни услуги (намалял медицински персонал по 
всички направления). Големият брой населени места с малко жители, указват потребност от 
създаване на мобилни здравни услуги (обща медицина, дентална, аптеки). Във връзка с 
нарастващия дял на ромското население ще са необходими дейности насочени към 
предоставяне на услуги за отглеждане на деца и обучение, както и дейностите насочени към 
не отпадане от учебния процес. По отношение на населението в нетрудоспособна възраст 
изпъква необходимостта от квалификация и информиране по специфични социални въпроси 
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с цел намаляване на социалното изключване. На територията има значителен дял възрастни 
хора, които са уязвими поради недостъпността до услуги и лесно могат да изпаднат в 
социална изолация. Стратегията за ВОМР планира интервенции, подпомагащи дейности, 
които могат пряко да подобрят качеството на живот на възрастните хора – развитие на 
социални услуги, възможности за социализиране и прекарване на свободното време. 
На територията е представено ромско малцинство с нарастваща численост, чиито 
представители са в риск от попадане в една от идентифицираните уязвими групи. Чрез 
предвидените интервенции и политика на равнопоставеност при тяхното прилагане „МИГ 
Средец“, си поставя за цел да облекчи неблагоприятната ситуация в тази група. 
От октомври 2015 година община Средец се включи в програмата на Съвета на Европа и 
Европейската комисия - РОМАКТ. По проекта е създадена Местна активна група (МАГ), в 
която участват между 10 и 15 души. В Стратегията за ВОМР са включени мерки, които 
адресират конкретните проблеми на уязвимите и малцинствени групи свързани с 
инфраструктура, образование, здравеопазване и заетост (мерки по ОП РЧР, допълвани с 
мерки от ПРСР). 
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4. Цели на стратегията: 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 
Определянето на целите на Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ се основава на 
потребностите и потенциала на територията определени в процеса на проучване, въвличане и 
консултиране с местната общност. По-специално основните цели са формулирани в резултат 
от обсъжданията в работни групи с представителите на заинтересованите страни. Основните 
потребности на територията бяха групирани в отделни приоритети за развитие, които 
създадоха предпоставка да се формулират и основните цели на Стратегията за ВОМР 
добавящи стойност и надграждащи целите на изпълнената Стратегия за местно развитите 
през програмния период 2007-2013 г. 
Визията на Стратегията за ВОМР за 2014-2020 г. е: Подкрепа на икономическото развитие 
за устойчив, балансиран и приобщаващ растеж на територията на „МИГ Средец“ и ефективно 
участие на всички заинтересовани страни. 
Целите на Стратегията са съобразени също и с основните цели на програмния период 2014-
2020 г., както и с целите на ПРСР 2014-2020, ОП РЧР 2014-2020, както и с основните цели и 
приоритети на национално ниво. 
Основни цели (ОЦ) на Стратегията за ВОМР са 3 като за всяка са определени и специфични 
приоритети за развитие: 

ОЦ 1. Насърчаване на икономическото развитие и подобряване на 
икономическите условия на територията, насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и повишаване на заетостта 

Приоритет 1.1. Развитие на земеделския и преработвателен сектор и повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика чрез прилагане на 
иновации. 

ОЦ 2. Устойчиво развитие, подобряване на инвестиционния интерес, средата и 
качеството на живот в територията 

Приоритет 2.1. Подпомагане създаването на основни услуги за населението чрез 
развитието на неземеделски дейности, създаването и развитието на малки 
и средни предприятия и увеличаване на заетостта. 

Приоритет 2.2. Подобряване на качеството на живот в населените места, на условията за 
социален и духовен живот, опазване и утвърждаване на местната 
идентичност. 

ОЦ 3. Подобряване на местния капацитет и качеството на човешките ресурси, 
стимулиране на трансфера на знания и иновации, преодоляване на негативните 
социално-икономически тенденции, насърчаване на социалното приобщаване. 

Приоритет 3.1. Изграждане на капацитет и умения. 
Приоритет 3.2. Социално-икономическа интеграция на ромската общност. 
Приоритет 3.3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, 

хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната 
зависимост. 
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4.2. Специфични цели: 
С оглед постигането на определените три стратегически цели на Стратегията за ВОМР за 
територията на „МИГ Средец“ са определени и следните специфични цели (СЦ) към всеки от 
приоритетите за развитие: 

ОЦ 1 
Приоритет 1.1. Развитие на земеделския и преработвателен сектор и повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика, чрез прилагане на иновации. 
Специфични цели: 
1.1.1. Подкрепа за земеделските стопани за въвеждане на иновации (земеделски и 

неземеделски) за подобряване на икономическата им устойчивост, включително за 
модернизация и техническо обновление на производството и преработката на 
селскостопанската продукция. 

ОЦ 2. 
Приоритет 2.1. Подпомагане създаването на основни услуги за населението чрез 

развитието на неземеделски дейности, създаването и развитието на малки 
и средни предприятия и увеличаване на заетостта. 

Специфични цели: 
2.1.1. Развитие и стимулиране на предприемачеството чрез подобряване на 

конкурентоспособността и ефективността на хранително вкусовата, 
преработвателната промишленост и бизнеса свързан с услуги; 

2.1.2. Разработване на нови продукти и дейности съобразени максимално с местните 
особености и наличие на ресурси съобразени с принципите на устойчивото развитие; 

2.1.3. Насърчаване разнообразяването към неземеделски дейности и диверсификация на 
икономическите дейности; 

2.1.4. Насърчаване развитието и създаването на неземеделски микропредприятия; 
2.1.5. Развитие на териториална идентичност, утвърждаване на местни храни и напитки, 

създаване на къси вериги за доставка; 
2.1.6. Подкрепа за инициативи целящи използването на местни продукти и услуги, както и 

на възобновяеми енергийни източници. 
Приоритет 2.2. Подобряване  качеството на живот в населените места, на условията за 

социален и духовен живот, опазване и утвърждаване на местната 
идентичност. 

Специфични цели: 
2.2.1. Подобряване на облика и качеството на живот в населените места на територията на 

„МИГ Средец“; 
2.2.2. Подобряване на достъпа на населението до социални услуги, подобряване качеството 

и разнообразието на наличните социални услуги и услуги свързани със спорта, 
здравето, свободното време и личната реализация; 

2.2.3. Подкрепа за разработване и подобряване на извънкласното обучение и работа с деца в 
партньорство с местната власти и читалищните настоятелства; 

2.2.4. Опазване, възстановяване и поддържане на културно историческото и природно 
наследство на територията и използването му за развитието на региона. 

 
ОЦ 3. 
Приоритет 3.1. Изграждане на капацитет и умения. 

Специфични цели: 
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3.1.1. Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и ефективността в земеделските 
практики на територията на „МИГ Средец“ чрез изграждане на капацитет и 
информиране с цел подобряване на качеството на работната ръка. 

Приоритет 3.2. Социално-икономическа интеграция на ромската общност 
Специфични цели: 
3.2.1. Интегриране на ромското население чрез преодоляване на ранното отпадането от 

училище, насърчаване на образованието и квалифицирането и активното включване в 
социалния и икономически живот. 

Приоритет 3.3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, 
хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост. 
Специфични цели: 
3.3.1. Намаляване на социалното изключване чрез подкрепата за предоставяне на социални 

(свързани с деинстуционализацията) здравни и образователни услуги с фокус върху 
уязвимите групи и малцинства в т.ч. децата, младежите, ромите, хората с увреждания 
и хората над 65 г. 

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: 
Характеристики на конкретната територия 

Въз основа на характеристиките на територията на „МИГ Средец“ са определени 
приоритетните области на интервенция включващи: модернизация на земеделието, 
разнообразяване към неземеделски дейности, подобряване на обществено значимата дребна 
инфраструктура вкл. обновяване на населените места, подобряване на инфраструктурата за 
отдих и туризъм, развитие на дейностите подкрепящи културния живот и опазване на 
културно историческото наследство, подобряване и разнообразяване на социалните, 
здравните и образователните услуги и дейности към интеграция на малцинствените групи и 
деинституционализацията. 
Основна характеристика на територията е активния земеделски сектор, което е обусловено и 
от значителното количество обработваеми земи. При изпълнение на предходната Стратегия 
за местно развитие най-голяма активност е регистрирана с проекти по мярка 121 (12 проекта) 
следвани от 4  проекта по мярка 311 и 4 по мярка 321. На територията на „МИГ Средец“ през 
предходния програмен период са реализирани 16 проекта по структурните фондове, което 
показва наличие на опит в усвояване на публични средства от Европейски фондове. Като 
най-активен бенефициент се откроява Община Средец с 12 проекта (и 4 партньорства) на 
обща стойност 14 931 815,92 лева. Като се вземе предвид  броя на проектите финансирани, 
чрез Стратегията за местно развитие (общо 35 с размер на помощта общо 2 555 325, 37 лева, 
което показва значимостта на финансовите субсидии получени от ПРСР през предходния 
период за модернизация на земеделските стопанства, разнообразяване към неземеделски 
дейности, разработването на нови услуги за населението, където е регистриран и най-голям 
интерес. Изпълнението на Стратегията за местно развитие е допринесло за значителното 
развитие на капацитета на бенефициентите за кандидатстване и изпълнение на дейности. 
Характерна особеност на територията е, че на преден план изпъкват конкретни нужди 
свързани с приобщаването и  интегрирането на маргинализирани групи от ромската общност, 
както и за развитие на социални услуги насочени към уязвимите групи. 

Политиките по десегрегация и деинституционализация 
В съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с 
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политиките по десегрегация и деинституционализация целите на Стратегията за ВОМР за 
територията на „МИГ Средец“ са обвързани със следните цели и приоритети: 
Национално ниво 
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от 
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
Приоритет: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ 
растеж: 
Под-приоритет: Заетост и трудова мобилност; 
Под-приоритет: Социално включване; 
Приоритет: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж ; 
Под-приоритет: Повишаване конкурентоспособността и ресурсната ефективност на МСП; 
Приоритет: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; 
Под-приоритет: Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма. 
 

Национална програма за развитие: България 2020 
 

Генерална цел 1: Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентноспособно образование 
и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране 
на достъпно и качествено здравеопазване. 
Генерална цел 3: Повишаване на конкурентноспособността на икономиката чрез 
осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на 
иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. 
Приоритети на националната програма за развитие на България: 
Приоритет 1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 
обучението и качествените характеристики на работната сила; 
Приоритет 2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; 
Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 
местния потенциал; 
Приоритет 4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси; 
Приоритет 5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 
Регионално ниво 
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. 
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално (с другите 
райони от ниво 2 в страната) и вътрешнорегионално (между областите в рамките на района 
от ниво 2) ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на 
щадящо околната среда развитие. 
Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа 
за малкия и средния бизнес в Югоизточен район. 
Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства 
в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура: 
Приоритет 1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни 
услуги и развитие на спортната инфраструктура в Югоизточен район. 
Приоритет 2. Подобряване на качествените характеристики и конкурентоспособността на 
човешките ресурси в Югоизточен район. 
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Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на 
градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените 
места. 
Приоритет 3. Подобряване качеството на живот в селските райони. 
 
Областно ниво 

Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г. 
Приоритет 1. Създаване на устойчив икономически растеж. 
Приоритет 3. Високо равнище на трудова заетост, характеризиращо се с добри качествени 
показатели. 
Приоритет 5. Качествено здравеопазване и развита мрежа от социални услуги. 
Приоритет 6. Модерно и достъпно образование, развита култура, спорт и туризъм. 
 

Стратегия за устойчиво развитие на земеделието в област Бургас (от 2013) 
Цел 1: Развитие на земеделието за осигуряване на продоволствена сигурност и за 
производство на продукти с висока добавена стойност с оглед повишаване благосъстоянието 
на производители и преработватели при устойчиво управление на природните ресурси. 
Цел 2: Мобилизиране на потенциала на селските райони за постигане на балансирано 
социално и териториално развитие. 
 
Местно ниво 

Общински план за развитие на община Средец за периода 2014 – 2020 г. 
Приоритет 1. Осигуряване на благоприятна за социално-икономическо развитие среда, която 
да повишава инвестиционната атрактивност на общината, да даде максимална възможност за 
капитализация на потенциала на нейната територията и да повиши качеството на живот на 
населението; 
Приоритет 2. Постигане на управляем, устойчив и балансиран икономически растеж, 
основан на подобрена конкурентна способност на местната икономика и максимално 
използване на възможностите осигурени от подобрената икономическа обстановка и 
административното обслужване на бизнеса и населението; 
Приоритет 3. Целево развитие на човешките ресурси на общината. 
 
Политики по десегрегация и деинституционализация 
Стратегията за ВОМР за територията на „МИГ Средец“ е съгласувана напълно с целите на  
Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), с целите 
за десегрегация и деинституционализация на Стратегия за развитие на социалните услуги 
(2011 – 2015) на Община Средец като отчита постигнатите към момента резултати. В 
допълнение Стратегията е изготвена в пълно съответствие с План за действие на Община 
Средец в изпълнение на стратегия на Област Бургас за интегриране на българските граждани 
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с 
ромите ситуация 2014-2020 като предвижда мерки адресиращи Приоритети: 1. Образование, 
2. Здравеопазване, 4. Заетост, 5. Култура и медии. 
Като основна цел „МИГ Средец“ си поставя за цел да внедри иновативен модел за 
партньорство, който да подпомогне социалното приобщаване на уязвимите групи и 
малцинства. Като първата стъпка е направена по време на разработване на Стратегията за 
ВОМР като е търсено сътрудничество с Проект РОМАКТ, изпълняващ пилотни дейности на 
територията на община Средец. Поради сравнително големия процент ромско население 
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(около 16%) изпълнението на Стратегия за ВОМР налага „МИГ Средец“ да използва 
десеграционни методи, съобразяващи се със специфичното социално положение на ромското 
население, като по този начин се определят и най-подходящите начини за въздействие и 
социално приобщаване. При изпълнение на Стратегията за ВОМР, МИГ Средец ще изпълни 
ефективни информационни и консултиращи дейности. Като основен партньор при 
изпълнение на десегрегационните политики ще се търси близкото сътрудничество с 
Местната активна група (МАГ) създадена по проект РОМАКТ чрез която се очаква да се 
постигне най-директно въвличане на ромската общност. „МИГ Средец“ работи активно с 
Община Средец и ще продължи активното сътрудничество при изпълнение на Стратегията за 
ВОМР, особено за дейности приложими по мерките насочени към деинституционализацията, 
намаляване на риска от социално изключване и подобряване състоянието на уязвимите групи 
и малцинства. Политиките по десегрегация могат да бъдат изпълнявани само с широка 
публична подкрепа и в екипно взаимодействие със всички заинтересовани страни. Поради 
тази причина, „МИГ Средец“ ще продължи да задълбочава и развива координацията с МАГ 
на територията на Община Средец. 
Мерките финансирани от ОП РЧР в Стратегията за ВОМР за територията на „МИГ Средец“ 
имат за цел да подпомогнат процеса на деинстиуционализация посредством директна работа 
с общината за планиране и изпълнение на подходящи социални услуги в общността. 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 
Стратегията за ВОМР за територията на „МИГ Средец“ е разработена, чрез прилагане на най-
добрите практики утвърдени от подхода „ЛИДЕР“ при разработването и прилагането на 
Стратегия за местно развитие през предходния програмен период 2007-2013 г. 
При разработването на настоящата Стратегия за ВОМР екипът ангажиран в разработването ѝ 
анализира подробно възможностите за прилагането и включването на иновативни подходи, 
които да бъдат отразени и впоследствие при нейното изпълнение. За всяко едно от социално-
икономическите предизвикателства в територията е направен анализ за възможността да се 
приложат иновации при решаването на проблемите с: конкурентоспособността на 
земеделските стопанства и практики, ниската производителност на труда, липсата на 
квалифицирана работна ръка, демографските проблеми, развиване на предприемачеството, 
осигуряването на качествени социални и здравни услуги, интегрирането на 
маргинализираните общности и социалното приобщаване. 
Основните иновационни характеристики на Стратегията са фокусирани върху: 

• иновациите в технологиите и практиките в земеделските стопанства; 
• развитието на нови стоки и услуги за територията; 
• нови подходи при интегриране на уязвимите и маргинализирани групи вкл. ромите. 

Новите селскостопански практики включват внедряването на нови машини щадящи околната 
среда и пестящи ресурси, стартиране отглеждането на нови нетрадиционни селскостопански 
култури и отглеждане на животни нетрадиционни за района, но за които има потенциал и 
възможност за пазарна реализация; производство на селскостопански продукти, чрез нови 
начини на преработка и съхранение непознати за територията. 
По отношение на новите стоки и услуги са дискутирани множество възможности, като по 
време на провежданите срещи са определени възможностите за финансиране на подобни 
проекти включително организирането на нови услуги за територията, които да намалят 
необходимостта от пътуване до областния център Бургас (например създаване на съвременен 
фотокопирен център, който да покрие напълно всички аспекти на услугата, създаване на 
мобилни аптеки и медицински услуги до отдалечените населени места) и на последно, но не 
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по важност място организирането и изпълнението на специфични интегрирани мерки 
свързани с подобряване на заетостта и намаляване на социалното отпадане и ефективното 
интегриране на ромската общност поради нарастващия и демографски дял.  
Един иновативен подход при разработване на Стратегията за ВОМР за територията на „МИГ 
Средец“ целящ постигането на по-добро съответствие на избраните цели с 
идентифицираните потребности на уязвимите и малцинствените групи е организирането на 
работни срещи с фасилитатор от Националния подкрепящ екип на Програма РОМАКТ 
България на които се потърси възможност за по-адекватно адресиране на нуждите на 
ромската общност в Стратегията за ВОМР. По Програма РОМАКТ в края на 2015 г. е 
създадена Местна активна група – МАГ, в която участват активни хора от общността, 
здравни медиатори и общински служители. Чрез дейността на МАГ са идентифицирани 
допълнителни специфични потребности, които съответно са интегрирани и в Стратегията за 
ВОМР като мерки с финансиране от ОП РЧР. 
Като една от  иновативите  характеристики на Стратегията може да се посочи пълната 
интеграция на нуждите на местната общност включително уязвимите групи и малцинства, 
базирани на възможностите предоставени за финансиране на проекти от Стратегията от 
повече от една оперативна програма, а именно ПРСР и ОП РЧР. По този начин Стратегията 
за ВОМР поставя хоризонтална цел за ефективно социално приобщаване базирано на 
социални иновации, нови услуги и нови социални взаимоотношения отговарящи  на 
потребностите на идентифицираните уязвими групи на територията (етнически малцинства и 
хора в неравностойно положение). Иновативните характеристики на Стратегията за ВОМР са 
съобразени с  всички общински, областни и национални планови и стратегически документи. 
Особено важно е да се отбележи пълното съгласуване с Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги (2011-2015), Общинския план за развитие на Община Средец (2014-2020) 
и Плана за действие на Община Средец за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите 
ситуация (2014-2020). 
Иновативността на отделните проектни предложения по трите общи цели на стратегията са 
отразени при разработване на недискриминационни критерии за подбор на проекти към 
Стратегията за ВОМР, където допълнителни точки ще получават проекти внедряващи 
иновации (виж. Подмярки 4.1, 4.2 и 6.4). 
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4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 

Трите цели отговарят на трите основни области за интервенция, а именно: подпомагане 
модернизацията на земеделските стопанства, разнообразяване на икономиката и повишаване 
на качеството на живот на територията на „МИГ Средец“. 
 

Обща ЦЕЛ 1 
Насърчаване на 

икономическото развитие и 
подобряване на 

икономическите условия на 
територията, насърчаване на 
ефективното използване на 
ресурсите и повишаване на 

заетостта 

Обща ЦЕЛ 2 
Устойчиво развитие, 

подобряване на 
инвестиционния интерес, 
средата и качеството на 

живот в територията 

Обща ЦЕЛ 3 
Подобряване на местния 

капацитет и качеството на 
човешките ресурси, 

стимулиране на трансфера 
на знания и иновации, 

преодоляване на 
негативните социално-

икономически тенденции, 
насърчаване на социалното 

приобщаване 
ПРИОРИТЕТ 1.1. 
 Развитие на земеделския и 
преработвателен сектор и 
повишаване 
конкурентоспособността на 
местната икономика чрез 
прилагане на иновации. 

ПРИОРИТЕТ 2.1. 
Подпомагане създаването на 
основни услуги за 
населението чрез развитието 
на неземеделски дейности, 
създаването и развитието на 
малки и средни предприятия 
и увеличаване на заетостта 

ПРИОРИТЕТ 3.1. 
Изграждане на капацитет и 
умения 

Подмярка 4.1 (ПРСР) 
Подкрепа на инвестиции в 
земеделски стопанства 
Подмярка 4.2 (ПРСР) 
Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

Подмярка 6.4 (ПРСР) 
Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности 

Подмярка 1.1 (ПРСР) 

 ПРИОРИТЕТ 2.2. 
Подобряване на качеството 
на живот в населените места, 
на условията за социален и 
духовен живот, опазване и 
утвърждаване на местната 
идентичност 

ПРИОРИТЕТ 3.2.  
Социално-икономическа 
интеграция на ромската 
общност 

 Подмярка 7.2 (ПРСР) 
Инвестиции в създаването и 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малки по мащаби 
инфраструктура 

Мярка 2.9.1 (ОП РЧР) 
Увеличаване на броя на 
ромите включени в заетост, 
образование, обучение, 
социални и здравни услуги. 

 Подмякра 7.5 (ПРСР) 
Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа 
инфраструктура 

ПРИОРИТЕТ 3.3.  
Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги 
за деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и 
намаляване на 
институционалната 
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зависимост. 
 Подмярка 7.6 (ПРСР) 

Проучвания и инвестиции, 
свързани с възстановяване и 
подобряване на културното 
и природното наследство 

Мярка 2.9.3 (ОП РЧР) 
Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги 
за деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и 
намаляване на 
институционалната 
зависимост. 

 
Цели за крайните продукти и резултати 
Стратегията за ВОМР за територията на „МИГ Средец“ да постигне следните резултати при 
изпълнението и в периода 2017-30/06/2023 г.(определен като краен срок за изпълнение на 
дейности по проектите към Стратегията). 
По Приоритет 1.1.  да бъдат подпомогнати около 13 земеделски стопанства. 
По Приоритет 2.1. да бъдат подпомогнати около 4 проекта за развитие на неземеделския 

сектор водещи до създаването на около 4 работни места. 
По Приоритет 2.2.  да бъдат подпомогнати инвестиции, които подобряват качеството на 

живот в социалната и образователната сфера в около 3 населени места, 
както и над 50  % от жителите да ползват подобрени услуги/оборудване и 
инфраструктура. 

По Приоритет 3.1. да бъдат подпомогнати чрез квалификационни/образователни семинари 
около 55 участника от земеделски и горски сектор. 

По Приоритет 3.2. да бъдат обхванати от конкретни дейности за социално-икономическа 
интеграция около 30 % от ромската общност. 

По Приоритет 3.3. да бъдат обхванати над 50 души над 65 г. възраст и в неравностойно 
положение от подкрепящи услуги, над 30 деца да бъдат обхванати от услуги 
по превенция и деинстуционализация и над 20% от ромите да бъдат 
обхванати от дейности за социално включване. 

Детайлите за измеримостта на целите е представена в раздел 9 (Индикатори за мониторинг и 
оценка. 
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5. Описание на мерките: 

Мерки и дейности финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР) 
„МИГ Средец“ планира да постигне общите и специфични цели на Стратегията за ВОМР за 
периода 2014-2020г.,  чрез прилагането на многофондово финансиране. Особено важно е да 
се подчертае, че всички мерки включени в Стратегията съответстват напълно на 
идентифицираните в проучванията и анализите нужди на територията като се съобразяват и с 
възможностите за тяхното успешно изпълнение за срока на действие на Стратегията. 
От ЕЗФРСР чрез ПРСР съгласно Чл. 6 на Наредба №22 от 18.12.2015г. ще бъде финансирано 
прилагането на 7 подмярки. От ЕСФ чрез ОП РЧР  ще бъде финансирано прилагането на 2 
мерки свързани с Приоритетна ОС 2, Тематична цел № 9 и Инвестиционни приоритети 1 и 3. 
Избраните мерки от ЕЗФРСР отговарят на условията и изискванията на чл.15 и чл.16 на 
Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014 – 
2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 14.12.2015г., в 
сила от 18.12.2015 г.(Наредба № 22). Изпълнението на мерките се съобразява с изискванията 
посочени в точка 8.1 „Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка …“ 
на ПРСР 2014-2020 г. на България, одобрена с Решение за изпълнение на Европейската 
комисия от 26.05.2015г., (2014BG06RDNP001). 
Общите условия за прилагане на всички мерки на стратегия за ВОМР на „МИГ 
Средец“ са свързани с: 

Териториално покритие – проектите и дейностите по всички мерки на Стратегията се 
прилагат на територията на действие на „МИГ Средец“, която покрива административните 
граници на Община Средец. Кандидатите и бенефициентите трябва да имат седалище, 
съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ. 

Допустимост на разходите - допустимите разходи за инвестиции са насочени към 
изграждане, придобиване или подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови 
машини и оборудване, включително компютърен софтуер, финансиране на лизинг за 
закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на актива, при условие, че 
ползвателят на финансова помощ е собственик на актива, към датата на подаване на 
финалното искане за плащане във връзка с актива. Допустими за подпомагане са и общи 
разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите 
разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите 
инвестиционни разходи по проекта. Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 
01.01.2014 г. 

 
 
 

За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на 
заявлението за подпомагане от страна на бенефициента, с изключение на 
общите разходи. 
Не се предоставя финансова помощ от Стратегията за ВОМР по подмярка 
7.6 на кандидати, на които е предоставена финансова помощ по подмярка 
7.6 от ПРСР 2014-2020. 

Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на възстановяване на 
действително направени и платени допустими разходи. 
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Недопустими разходи по проектите - стратегията определя като недопустими разходи за 
инвестиции и дейности посочени в чл. 21 на Наредба № 22/14.12.2016 г., както следва: 
-за лихви по дългове;  
-за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите 
допустими разходи за съответната операция; 
-за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 
-за обикновена подмяна и поддръжка; 
-за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 
-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; 
-за режийни разходи; 
-за застраховки; 
-за закупуване на оборудване втора употреба; 
-извършени преди 1 януари 2014 г.; 
- за принос в натура; 
-за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, 
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 
-за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната 
среда; 
-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.; 
-за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди 
посещение на място от „МИГ Средец”; 
-заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 
22/14.12.2016 г. референтни разходи. 

Изисквания към проектите свързани с околната среда – за проекти и дейности, които 
включват инвестиционна подкрепа, задължително 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. Проектите, 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. По инвестиционните проекти ОВОС или решение по ОВОС съгласно 
Закона за опазване на околната среда се извършва от съответните структури на 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – РИОСВ гр. Бургас. За проекти с 
инвестиции съответните структури на МОСВ ще извършват и оценка за съвместимостта на 
проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Авансови плащания –бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа 
могат да поискат от Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от 
публичната подкрепа. Авансовото плащане за дейности, подпомагани по мярка 7, подмерки 
7.2, 7.5 и 7.6. е в размер до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за 
общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП 
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процедура за избор на изпълнител/и. Разликата до 50% от стойността на одобрената 
публична помощ по проекта се изплаща след провеждане на всички процедури и сключване 
на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.  
Авансово плащане към бенефициентите се извършва след учредяване на банкова гаранция 
или друга равностойна гаранция, в размер на 100% от размера на исканото авансово плащане. 
Гаранцията се освобождава когато Разплащателната агенция установи, че сумата на 
действителните разходи, съответстващи на публичната подкрепа за инвестицията, надхвърля 
сумата на полученото авансовото плащане. 
Авансови плащания се допускат за мерки на Стратегия за ВОМР, както следва: 
 Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  
подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ; 
подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 
 Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” 
подмярка 6.4.  „Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности“. 

         Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“; 
подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“ ; 
подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 
културното и природното наследство на  селата“. 

Общи условия към кандидатите по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 на Стратегията 
Представяне на бизнес план (БП), доказващ подобряване на дейността на стопанството, чрез 
прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП. 

Общи условия към проектите на кандидатите по мерки 7.2, 7.5 и 7.6. на Стратегията. 
Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на 
Община Средец за периода 2014-2020г., което се удостоверява с решение на общинския 
съвет. 
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М01- Трансфер на знания и действия за осведомяване (чл. 14 от Регламент (ЕС) № 
1305/2013) 

Подмярка 1.1 Професионално обучение и придобиване на умения 

Подмярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 3 и СЦ 3.1.1. 
Цели и обхват на мярката: 

Целта на подмярката е повишаване на информираността, знанията и подобряване на 
уменията на земеделските стопани и на заетите лица в техните стопанства. Подмярката 
подпомага организирането и провеждането на семинари в полза на лица, ангажирани в 
сектора на селското стопанство и храните, и други икономически субекти, които са МСП, 
осъществяващи дейност в територията на „МИГ Средец“. За всеки семинар се определя тема 
и се разработва програма с продължителност бъде 8 или 18 учебни часа. За приоритетни ще 
се считат семинари с продължителност 18 часа по теми, свързани с въвеждане на иновации, 
добри селскостопански практики, устойчиво управление на природните ресурси, преработка 
на селскостопанска продукция и добавяне на стойност. Помощите по тази мярка не 
включват курсове за инструктиране или обучение, които са част от стандартни 
програми или системи за обучение за средни или висши училища. 

Бенефициери - допустими кандидати и получатели: 
Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез 
семинари: 
• Опитни станции в областта на селското стопанство по Закона за Селскостопанската 

академия; 
• професионални гимназии. 
Участниците в семинарите следва да са лица с адресна регистрация или с договор за работа 
на територията на МИГ, ангажирани в сектора на селското стопанство, храните или в други 
икономически субекти, които са МСП с дейност в територията на „МИГ Средец“. 
Допустими дейности и разходи: 
Допустимите дейности са свързани с организиране и провеждане на семинарите. Допустими 
разходи: 
• Разходи за подготовка и провеждане на семинарите (включително възнаграждения, пътни 

и командировъчни за лицата, провеждащи обучението и поддържащия състав); 
• Разходи за учебни помещения и учебни материали (включително дидактически материали 

и оборудване, свързано с обучението); 
• Пътни, пълен пансион и нощувки за участниците/обучаемите в семинара. 
Проектът за обучение съдържа: учебни програми за всеки семинар; планиран брой 
участници/обучаеми; място на обучение в територията на МИГ; бюджет на планираните 
разходи; график на планираните семинари. 
За всеки семинар следва да се обоснове тема и да се представи подробна програма, която да 
се свързва с една или няколко от следните основни теми: 
• Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.); 
• Икономически (нормативна уредба, счетоводство, управление, маркетинг, коопериране и 

др.); 
• Резултати от изследвания и добри практики (разпространение на резултати от завършени 

научно-приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и други 
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икономически дейности, добри практики и др.); 
• Информационни технологии (работа с компютър, запознаване със средства за комуникации 

и информация, методи на комуникация и др.); 
• Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието и горите 

(замърсяване на водите, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и др.); 
• Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 

законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на 
стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта и др.). 

Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
Бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която се отпуска под 
формата на максимални разходи от 410 лева за един обучаем. 

• За семинар 8 часа - максимално 280 лева за един обучаем; 
• За семинар 18 часа –максимално 410 лева за един обучаем. 

   
Максималният интензитет на помощта е 100%. 
 
Посочените максимални стойности на разходи са изчислени и прилагани за информационни 
дейности по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и 
разпространение на научни знания“ от ПРСР 2007-2013 г. 
• Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 3 000 лева; 
• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 29 500 лева; 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 
Финансират се проекти получили над 40 точки. При повече от един семинар в проект се 
изчислява средната стойност от оценките за всеки семинар. 
1.Оценка на програмата на всеки семинар по отношение на актуалност и необходимост на 
темите (максимален брой точки -30): 
1.1. Конкретно определени групи участници и обосновка на техните нужди – 30 точки;  
1.2. Общо посочени групи участници и обосновка на техните нужди – 15 точки; 
1.3. Липса на обосновани нужди от информационната дейност – 0 точки. 
2. Очаквани брой участници(максимален брой точки -30): 
2.1. Общ брой участници над 50 души – 30 точки; 
2.2. Над 20 души – 15 точки; 
2.3. Над 10 души – 5 точки. 
3. Участие на жени, младежи и малцинствени групи от общия брой на 
участниците(максимален брой точки -20): 
3.1. Над 50 % от участниците – 20 точки; 
3.2. Над 30 % от участниците - 15 точки; 
3.3. Над 10 % от участниците - 5 точки. 
4. Оценка на специфичния професионален опит на лекторите - от 1 до 10 точки; 
5. Оценка на методите и формите на провеждане на семинарите (онагледяване, казуси 
или практическо обучение) – от 1 до 10 точки. 
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M04 - Инвестиции в материални активи (чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) 

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

Подмярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 1 и СЦ 1.1.1. 
Цели и обхват на мярката: 
Подмярката адресира нуждите от модернизиране на земеделските стопанства и 
разнообразяване на структурата на земеделската дейност в община Средец на малките и 
средни земеделски стопани. Приоритетно се подпомагат земеделски стопанства с 
икономически размер в границите между 8,000€ и 50,000€ среден производствен обем (СПО). 
Приоритетни направления за подпомагане са: животновъдство, пчеларство, черупкови и 
други трайни насаждения, зеленчукопроизводство, етерично – маслени култури, които са със 
затруднен достъп до пазара, производство на земеделска продукция отглеждана по 
биологичен начин, инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, 
включително за съхранение на оборска тор.Чрез подкрепата се цели разширяване и на 
стопанствата на младите земеделски производители с цел осигуряване на смяната на 
поколенията и осигуряване на устойчиво развитие на земеделието. 
Бенефициери - допустими кандидати и получатели: 
Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 

• Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в 
съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 

• Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да 
бъде не по - малко от 8 000 евро; 

• Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност 
и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка 
на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане 
на площ; 

• Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на 
дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 
описани в представения БП. 

 
Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, 
създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор 
„животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и 
медицински култури”. 
Допустими дейности и разходи: 
Подкрепа се предоставя на територията обхваната от „МИГ Средец“, за материални и 
нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделските стопанства за 
покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде 
насочена към инвестиции, свързани с: 

• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко 
свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване 
производителността на труда; 

• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко 
свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване 
производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка 
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„Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“; 
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността 

приложими за съответните стопанства; 
• Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на 

стопанствата; 
• Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на 

продукцията; 
• Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за 

съхранение на оборска тор; 
• Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските 

стопанства; 
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, 

медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и 
дървесни видове за производство на биоенергия; 

• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за 
нуждите на земеделските стопанства. 

 
Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на 
действително направени и платени допустими разходи. 
 
Материални инвестиции: 

• Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима 
собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително 
такава използвана за опазване на околната среда. 

• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 
необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително 
свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на 
земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- 
енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на 
енергийната ефективност. 

• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и 
други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 
биоенергия. 

• Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността. 
• Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на 

мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. 
• Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения 

и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности 
и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на 
допустимите инвестиционни разходи  

• Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например 
камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране 
на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др. 

Нематериални инвестиции: 
• Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 
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хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична 
и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 
проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 
допустимите инвестиции по проекта.  

• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация 
на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; 

• Закупуване на софтуер; 
• Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, 

като : - Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, 
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация. 

 
Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
• Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 5,000 лева; 
• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 150,000 лева; 
Интензитет на финансовата помощ – 50 % от общата стойността на допустимите разходи на 
проекта, като  финансовата помощ се увеличава с 10 % за: 
- Млади земеделски стопани до 40 години; 
- Производство по биологичен начин; 
- Проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични  ограничения. 

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенeфициент е не 
повече от 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 
• Приоритетните направления: животновъдство и пчеларство, черупкови и други трайни 

насаждения, зеленчукопроизводство и етерично – маслени култури – 15точки; 
• Биологично производство – 15 точки; 
• Инвестиции за строителство на дълготрайни активи – 10 точки; 
• млади земеделски стопани на възраст до 40 г.- 10 точки; 
• Въвеждане на нова земеделска практика, нова техника, технология (иновация) – 15 точки; 
• Малки стопанства от 8,000 € до 50,000 € СПО – 10 точки; 
• За проекти от райони с природни и   други специфични ограничения – 10 точки;  
• Създаване на допълнителна заетост – 10 точки; 
• Стопани, които не са кандидатствали и/или реализирали проекти до момента – 5 точки. 
Ще се финансират проекти и дейности, получили минимален сбор от 20 точки. 
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Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Подмярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 1 и СЦ 1.1.1. 
Цели и обхват на мярката: 
Инвестиционната подкрепа е насочена към модернизиране на физическите активи на 
предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел 
производството на качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на 
доставка. Подпомагането е насочено към преработка на земеделска продукция, като 
насърчава и позволява осигуряването на заетост в територията. Предимство се дава на 
преработката на земеделска продукция от собственото стопанство и на преработката на 
суровини от приоритетните направления: животновъдство и пчеларство, черупкови и други 
трайни насаждения, зеленчукопроизводство и етерично – маслени култури. 
Бенефициери - допустими кандидати и получатели: 

• Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските 
производители; Минималния СПО на кандидатите земеделски производители следва да 
бъде не по - малко от 8,000 €; 

• Предприятия /Физически (Едноличен търговец) и Юридически лица/ регистрирани по 
Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микропредприятия, малки и средни 
предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

Допустими дейности и разходи: 
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи 
предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи 
цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са 
свързани с: 
 
• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за 

функциониране на Европейския съюз 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. 

 
Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с: 

• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително 
такива свързани с къси вериги на доставка; 

• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други 
недвижими активи необходими за производството и маркетинга; 

• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производствения процес и маркетинга; 

• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване 
и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината; 

• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или 
готова продукция, включително хладилни транспортни средства; 

• Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството; 
• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; 
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• Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително 
пречиствателни съоръжения. 

•  Инвестиции за преработка  на пчелен мед -  за този вид инвестиция ще бъде 
направено пълно разграничение между инвестициите по подмярка 4.2  от Стратегията 
и „ Националната програма за пчеларство 2014 -2016 г.” 

 
Материални инвестиции: 
• Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими 

активи необходими за производството и маркетинга; 
• Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 

производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, 
замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на 
нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия 
от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и 
животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната 
ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините 
и храните; 

• Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни 
такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и 
произвеждани от предприятието; 

• Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на 
предприятието; 

• Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 
Общността; 

• Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, 
помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 
10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи . 

 
Нематериални инвестиции: 
• Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична 
и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 
проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 
допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/; 

• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация 
на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; 

• Закупуване на софтуер; 
• Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, 

само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата: 
• Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на 

качеството и подготовка за сертификация в предприятията. 
 
Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 

• Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 лева; 
• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 195 000 лева; 
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Интензитет на финансовата помощ е в размер на 50 % от общата стойност на допустимите 
разходи по проекта. 
 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

• Преработка на суровини от приоритетни направления: животновъдство и пчеларство, 
черупкови и други трайни насаждения, зеленчукопроизводство и етерично –маслени 
култури – 30 точки; 

• Преработка на суровини от собствено производство – 20 точки; 
• Осигуряване на заетост на територията – 2 работни места – 5 точки, над 3 работни места -

10 точки , над 5 работни места - 20 точки; 
• Над  50% от произведената продукция се продава извън територията на МИГ – 10 точки; 
• Ново за общината производство (нови и енергоспестяващи технологии и иновации в 

хранително вкусовата промишленост) – 20 точки; 
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой 25 
точки. 
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M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от Регламент (ЕС) № 
1305/2013) 

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Подмярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 2 и СЦ 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. и 2.1.6. 
Цели и обхват на мярката: 
Подмярката има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности 
в територията на действие на „МИГ Средец“. Анализът на територията потвърждава 
значителното влияние на аграрния сектор и слабата диверсификация на икономическите 
дейности, което ограничава възможностите за заетост и растеж на местната икономика и 
увеличава зависимостта от развитието на пазара. В структурата на предприятията в община 
Средец преобладават микропреприятията, със заетост до 9 човека с относителен дял 95% от 
всички регистрирани стопански субекти. 
Инвестиционната подкрепа в неземеделски дейности ще стимулира създаването на заетост и 
допринесе за диверсификация на икономическите дейности в територията. Приоритет се дава 
на проекти за производствени дейности създаващи заетост. Ще се подкрепя развитието на 
услуги за населението, особено на нови за територията. Ще се подкрепя създаването на 
мобилни услуги, което е определено като едно от важните направления за подобряване на 
качеството на живот в отдалечените населени места. 
Бенефициери - допустими кандидати и получатели: 
• Земеделски стопани  регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските 

производители; Минималния СПО на кандидатите земеделските стопани  следва да бъде не 
по - малко от 8,000 €. 

• Еднолични търговци и Юридически лица  регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите, които са микропредприятия /дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията/. 

Бенефициерите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица 
на територията на „МИГ Средец“. 
Допустими дейности и разходи: 
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: 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. 
В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на 
Договора за функциониране на Европейския съюз. 
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, 
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определени за недопустими в 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, 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: 
         а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 
         б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите; 
         в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 
осъществимост; 

          г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 
Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за 
подпомагане, с изключение на общите разходи. 
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ. 
 
Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
• Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 лева; 
• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 лева;  
Интензитет на финансовата помощ е в размер на максимум 75 % от общата стойност на 
допустимите разходи по проекта. 
„Интензитетът на подпомагане на  проект за развитие на туризъм(изграждане и 
обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да  
надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.“/промяна на 08.08.2019 г./ 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 
• Проекти свързани с производствена дейност – 20 точки; 
• Проекти, които създават заетост – 2 работни места -5 точки, над 3 работни места – 10 

точки, над 5 работни места – 20 точки; 
• Мобилни услуги за обслужване на повече от 2 населени места – 20 точки; 
• Проекти, които създават нови услуги за територията на общината (иновации) – 10 точки; 
• Дейности за повишаване качеството на услугите – 10 точки; 
• Дейности за здравни услуги – 10 точки; 
• Проекти на жени и/или млади хора и/или хора в неравностойно положение и/или роми– 10 

точки. 
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М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013) 

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура 

Подмярката допринася към постигане на следните цели на стратегията:ОЦ 2, СЦ 2.2.2. и 
2.2.3. 
Цели и обхват на мярката: 

Подкрепата се извършва с цел ограничаване на бедността и обезлюдяването на територията, 
намаляването на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Тя е 
основен фактор за осигуряване на основни услуги за населението в населените места. 
Инвестиционната подкрепа е за малка по размер инфраструктура, която създава основни 
услуги на населението.Подкрепят се инвестиции в обществени сгради с образователно, 
историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени 
площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на 
„МИГ Средец“.Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и 
качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно 
напусналите процеса на обучение. 
Бенефициери - допустими кандидати и получатели: 
• Община Средец (за дейности без доизграждане и ново строителство на канализационна 

мрежа); 
• Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната 

инфраструктура и културния живот; 
• Читалища за дейности свързани с културния живот. 
• „МИГ Средец“ съгласно условията на Чл. 19 ал. 3 и ал. 5 на Наредба 22 от 18.12.2015 г. 

Допустими дейности и разходи: 
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане 
дейности по подмярката: 
• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места; 
• Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 

• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности 
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони. 
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Разходите се свеждат до: 
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 
придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

 
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 
подпомагане по подмярката. 
 
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на 
лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за 
застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. 
 
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с 
одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по 
ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва: 
• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при 

наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор 
на изпълнител/и; 

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане 
на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. 

 
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 
съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. 
Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
• Минималните допустими разходи за проект – 10 000 лева; 
• Максималните допустими разходи за проект – 200 000 лева; 
 
Интензитет на помощта - 100% от общите допустими разходи на проекта. 
 
За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично 
генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на 
финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът 
на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с 
установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. 
 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 
• Проекти представени от НПО и читалища – 15 точки; 
• Проекти с обществена значимост и културна насоченост - 20 точки; 
• Инвестиции в подобряване на образователната  и спортна инфраструктура- 20 точки; 
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• Над  40 %   от населението ползващо създадената или подобрена услуга – 10 точки;  
• Инвестиции в повече от едно населено място на територията – 10 точки; 
• Инвестиции в населени места с население до 50 души – 5 точки,  до 100души - 10 точки ,  

до 150 души – 15 точки,  над  150 души – 25 точки. 
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой 25 
точки. 
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Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура 

Подмярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 2, СЦ 2.2.1. и 
2.2.4. 
Цели и обхват на мярката: 
Развитието на алтернативни форми на туризъм (изграждане и обновяване на туристически 
обекти и развитие на туристически услуги) са един от приоритетите за развитие в селските 
райони, при отчитане на наличния голям потенциал. Фактори, които обуславят потенциала на 
територията на „МИГ Средец“ са близостта до Черноморието, наличие на голямо природно 
разнообразие и природни ресурси и много културни забележителности. Чрез инвестициите в 
туристическата инфраструктура се увеличава заетостта, и се популяризират културно-
историческото и природното наследство на територията.  
 
В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и 
нематериални инвестиции и дейности за изграждане, възстановяване и обзавеждане на малка 
по размер туристическа инфраструктура, както и за популяризирането на културно 
историческото и природно наследство на територията на МИГ. 
Бенефициери - допустими кандидати и получатели: 
• Община Средец; 
• Юридически лица с нестопанска цел, включително читалища, регистрирани по Закона за 

читалищата. 
• „МИГ Средец“ съгласно условията на Чл. 19 ал. 3 и ал. 5 на Наредба 22 от 14.12.2015 г. 
Допустими дейности и разходи: 
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане 
дейности по подмярката: 
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

туристически информационни центрове; 
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 
наследство; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство 
и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и 
маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

Разходите се свеждат до: 
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери 

и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата 
устойчивост; 
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г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 
софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

 
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 
подпомагане по подмярката. 
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на 
лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за 
застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. 
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с 
одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по 
ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва: 
• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при 

наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор 
на изпълнител/и; 

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички 
процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 
съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. 
Не са допустими: оперативни разходи, свързани с предоставянето на услугата; свързани 
с културното наследство на обекти от национално и световно значение. 
Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
•  Минимален размер на общите допустими разходи на проекта- 2 000 лева; 
•  Максимален размер на общите допустими разходи на проекта- 20 000 лева; 
Интензитет на помощта - 100% от общите допустими разходи на проекта. 
За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи 
финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за 
генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и 
ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 
50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се 
предвижда финансиране в размер на 100%. 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 
• Осигурява заетост – 15 точки. 
• Създава условия за устойчиви във времето, повторяеми, дългосрочни действия – 15точки. 
• Популяризира местното културно-историческо и природно  наследство -15 точки. 
• Подобрява управлението и качеството на природната среда – 15 точки..  
• Инвестиция в населени места с население до 50 души – 5 точки,  до 100души - 10 точки ,  

до 150 души – 15 точки,  над  150 души – 25 точки. 
• Над 50 %   от населението възползващо се от инвестицията  – 15 точки. 
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой 
20 точки. 
 

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на 
културното и природното наследство на селата 
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Подмярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 2, СЦ 2.2.1. и 
2.2.4. 
Цели и обхват на мярката: 
Природата и културно-историческото наследство се считат като едно от предимствата на 
селските райони. Запазването на духовния и културния живот на населението, особено на 
подрастващите и младите хора е от важно значение за развитието на дадената територия. 
Културното и природно наследство се запазва, съхранява и развива в културните центрове 
читалища, библиотеки, училища, музеи, църкви, манастири и др. Инвестициите в развитието 
и обогатяването на културната идентичност и традиции води до повишаване на качеството на 
живот на хората в дадена територия и има благоприятно устойчиво въздействие и по 
отношение на опазване на околната среда. В обхвата на тази подмярка се предоставя 
безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за 
възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на 
населението, включително и културата на малцинствените общности живеещи на 
територията на общината и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство 
от територията на „МИГ Средец“. 
Бенефициери - допустими кандидати и получатели: 
• Местни поделения на вероизповеданията, съгласно Закона за вероизповеданията; 
• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище в община Средец; 
• Читалища, регистрирани по Закона за читалищата, училища и детски градини; Общински 

детски център Средец. 
• Община Средец; 
• „МИГ Средец“ съгласно условията на Чл. 19 ал. 3 и ал. 5 на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 

Допустими дейности и разходи: 
Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до:  
А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на 
културното наследство: 
• Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и 

събори, панаири, фестивали, събития и др. 
• Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране 

и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;  
• Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и 

местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;  
• Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки; 
• Създаване и подкрепа на клубове за различни поколения за проучване, изучаване, 

съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, 
кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, 
традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция; 

• Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, 
традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство. 

• Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и 
популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни 
културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, 
събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео 
клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на 
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информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, 
снимков архив, каталози.и др.); разработване и представяне на макети, възстановяване на 
елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;  

• Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане (музикални инструменти, 
носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, 
осветление, озвучителна, аудио/видео техника, компютърни конфигурации, сценично 
оформление, реквизити за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др. 

• Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги- отраслова 
и художествена литература, графични издания, електронни документи и др. 

Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство: 
• Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския 

ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено 
значение за местната общност, на ценни за територията природни образувания, растения, 
дървесни видове и животни, вековни дървета;  

• Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на 
различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за 
информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени 
биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни 
отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни 
акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън 
населените места. 

• Възстановяване и подобряване на дребномащабна инфраструктура за отдих и развлечение 
 ( заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.). 
Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
• Минимален размер на общите допустими разходи на проекта- 2 000 лева; 
• Максимален размер на общите допустими разходи на проекта- 15 000 лева; 
Интензитет на помощта- 100 % от общите допустими разходи проекти негенериращи 
приходи и 70% - за проекти, генериращи приходи. 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 
• Проектът осигуряват приемственост на традициите между поколенията- 20точки; 
• Проектът въвлича участието на малцинствени групи и/или деца – 20 точки; 
• Проектът създава условия за устойчиви, повторяеми, дългосрочни действия – 10 точки; 
• Проектът проучва и популяризира местните традиции, култура и природа – 15точки; 
• Проектът е в полза за население в повече от едно населени места – 10 точки; 
• От проекта ще се ползват повече от 50 души -15 точки; 
• Проект на организация, за която този е първи проект – 10 точки. 
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой 20 т. 
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Мерки и дейности финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020 г. (ЕСФ) 

По отношение на мерки от Стратегия за ВОМР финансирани по линия на Европейския 
социален фонд (ЕСФ) ще се прилагат правилата и процедурите на ОП РЧР 2014-2020 г. 
Мерките финансирани чрез ВОМР от ОП РЧР 2014 – 2020 г. ще са насочени към 
включването на групи в неравностойно положение в пазара на труда, подобряване достъпа до 
социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване 
лица включително най-маргинализираните и уязвими групи лица като младежи, възрастни и 
болни хора и ромите. По този начин ще се цели намаляването на бедността и насърчаване на 
социалното приобщаване на хората в неравностойно положение и социалните групи в риск. 
Анализа на територията и консултациите със заинтересованите страни насочиха включването 
на мерки от ОП РЧР 2014 – 2020 г. попадащи в рамките на приоритетна ОС 2 (Тематична цел 
9) „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционните 
приоритети (ИП) на ОС 2, ИП 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 
общности като ромите“ и ИП 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които да са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 
интерес. 
 

Общи принципи за подбора на операциите (ЧЛ. 96 (2) (Б) (III) ОТ РЕГЛАМЕНТ (EС) № 
1303/2013): 
При разработването и избора на операции ще бъдат следвани следните ръководни принципи: 
 
Съответствие със специфичните цели на програмата и релевантните национални и 
европейски стратегически документи. 
Избраните операции ще са в съответствие както със специфичните цели на програмата, така и 
с идентифицираните приоритети в съответните стратегически документи на европейско и 
национално ниво. 

 
Финансиране, основано на нуждите 

Избраните операции ще отговарят на идентифицираните в социално-икономическия анализ и 
другите стратегически документи нужди на целевите групи. Нуждите на „отделния човек” ще 
бъдат в „центъра” при изпълнението на дейностите, като те не следва да водят до социално 
изключване и сегрегация. Участието на целевите групи или техни представители в процесите 
по планиране, разработване, изпълнение, мониторинг и оценка ще бъде от съществено 
значение за успешното и качествено изпълнение на всеки отделен проект. 
 

Спазване на принципите за добро финансово управление 
При избора на операции трябва да се гарантира, че отпуснатите средства ще се разходват, 
спазвайки принципите за икономичност, ефективност и ефикасност. 
 

Допълняемост към интегрираната подкрепа за устойчиво градско развитие 
Координирани действия и допълняемост ще бъдат прилагани по отношение на изграждането 
на социална инфраструктура и подкрепата за осигуряване на съвременни социални жилища 
за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други 
групи в неравностойно положение, финансирани по линия на ОПРР г. 
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Устойчивост на инвестициите 
При избора на операции трябва да се гарантира осигуряване на устойчивост на постигнатите 
резултати и дългосрочни ефекти след приключване изпълнението на проекта. 

 
Партньорство с участието на всички заинтересовани страни 

Тъй като проектите ще се реализират чрез използването на интегриран подход, с 
реализацията на комплекс от мерки в сферите подобряване достъпа до заетост, образование, 
социални и здравни услуги, от особена важност за ефективното и качественото изпълнение 
на всеки проект ще бъде активното участие на всички заинтересовани страни, включително 
целевите групи, във всички фази на проектния цикъл. 

 
Интегриран подход 

В рамките на инвестиционен приоритет „Социално-икономическа интеграция на 
маргинализираните общности като ромите”, се предвижда да бъдат подкрепяни интегрирани 
проекти, съчетаващи дейности за осигуряване достъп до заетост, образование, социални и 
здравни услуги. 

 
Няма да бъдат финансирани дейности, осъществяващи се на територията на детската 

градина или училището, които са част от същинския образователен процес. 
Недопустими за финансиране са 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. 
По ПРСР могат да бъдат допустими инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на социална общинска инфраструктура за предоставяне на 
услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни. В тези 
случаи по ОП РЧР ще бъде финансирано предоставянето на услуги в обновената социална 
инфраструктура. 
С оглед избягване на двойното финансиране няма да се финансират дейности за един и същи 
общности групи по едно и също време от различни проекти. 
 
Демаркация и допълняемост с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 
    
Обучения – 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 
2014-2020. По ОП РЧР могат да бъдат финансирани: (1) професионални обучения в тези 
области за безработни лица; (2) друг вид професионални обучения, както и обучения за 
придобиване на ключови компетентности на лица, заети в посочените сектори. 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 промишленост попадат в обхвата на 
помощта на ОП РЧР. 

 
Консултантски услуги - по ОП РЧР 2014-2020 г. няма да бъдат финансирани обучения на 

консултанти, които да предоставят услуги на селскостопанските и горските производители за 
подобряване на икономическите и екологичните показатели на техните стопанства. Такива 
обучения ще бъдат финансирани само по ПРСР. 
Социални услуги – по ПРСР могат да бъдат осъществени инвестиции, с които да се подкрепи 
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изпълнението на целите на ОП РЧР. По ПРСР могат да бъдат допустими инвестиции за 
изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална общинска 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни. В тези случаи по ОП РЧР ще бъде 
финансирано предоставянето на услуги в обновената социална инфраструктура. 

 
Заетост и подкрепа за предприятията – през новия програмен период по ОП РЧР ще 

бъдат 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., 
 
По отношение на подкрепата за зоните от Натура 2000. ОП РЧР от своя страна ще 
подкрепя работодателите и предприятията, попадащи в Натура 2000 зони, с всички 
допустими мерки по приоритетна ос 1 с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, 
но тъй като в Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ ще се финансират дейности включени 
в приоритетна ос 2, то няма да бъде допускано финансиране на работодатели и предприятия 
попадащи в Натура 2000. 
 

Демаркация с другите оперативни програми 
За недопускане на двойно финансиране с мерки от оперативните програми ОПНОИР, 

ОПИК и ОПОС ще се следва задължително демаркацията с тези програми, както е описана в 
раздел 8 на ОП РЧР 2014 – 2020. 
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Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, 
социални и здравни услуги.  

Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 1: Социално 
икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите, Член 91(1) от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и адресира Специфична цел 1 Увеличаване на броя на 
лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, 
социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от 
други държави. 

Мярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 3, СЦ 3.2.1 
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч цел на мярката и 
приноса и към определена специфична цел от ОП РЧР 
През новия програмен период 2014-2020 г. особено внимание се насочва към намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване, за да бъде постигнато пълноценно 
участие на най-маргинализираните групи и общности в икономиката, пазара на труда, 
обществения и културния живот. Територията на „МИГ Средец“ се характеризира с 
нарастващ процент на ромско население, като в същото време е и граничен район с 
постоянно нарастващ интензитет на мигрантски поток от Република Турция. Рискът от 
разрастване на маргинализацията и социалното изключване на определени групи от ромския 
етнос е непропорционално висок в сравнение с останалите групи от населението в риск 
(възрастните хора и хората в неравностойно положение поради здравословни проблеми). 
Социално икономическият анализ на територията показва, че при ромския етнос делът на 
неучещите е над 23%, което е предпоставка за дълготрайни проблеми и с безработицата 
вследствие на влошеното качество на работната ръка. В тази насока са и показателите за 
трайната безработица, която на територията нараства и достига 22.5% за 2015 г., което е над 
2 пъти над средното за страната (10%). 
В обхвата на тази мярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за улесняване достъпа 
до образование и здравеопазване на представителите на маргинализираните общности в 
територията, вкл. ромите и ще спомогнат за преодоляване на риска от социално изключване и 
дискриминация на територията на „МИГ Средец“. 
Мярката допринася за осъществяване на целите на Национална стратегия на Република 
България за интегриране на ромите 2012-2020 г, на Областна стратегия за интегриране на 
ромите област Бургас 2013-2020 г., както и за осъществяване на заложените приоритети и 
дейности към Плана за действие на община Средец за интегриране на българските граждани 
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с 
ромите ситуация (2014-2020). 
По отношение на Специфична цел 1 на Приоритетна ос 2 на ОП РЧР мярката допринася към 
постигането на Специфична цел 1 тъй като основна целева група са ромската общност на 
територията на „МИГ Средец“. 

Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира 

Представителите на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или 
жертва на дискриминация; хора, населяващи слабо населени територии, 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). 
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Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката: 
• Община Средец; 
• Образователни и обучителни организации и институции, центрове за информация и 

професионално ориентиране, социални предприятия; 
• Читалища и неправителствени организации. 

Допустими дейности и разходи: 
Допустими дейности по мярката в отделните направления: 
• Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически 

неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и 
консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на 
обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната 
икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.; 

• Направление „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното 
отпадане от училище; интеграция в образователната система на деца и младежи; 
подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване 
на възрастни; 

• Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване 
достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани 
междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; 
предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на 
представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните 
и здравните им права; насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; 
повишаване здравната култура и др.; 

• Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 
стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за 
социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и 
маргинализирани общности и за общностно развитие; общностни дейности за промяна 
на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване; подкрепа за 
включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и 
местни политики; инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за 
популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на 
традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства). 

Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 234 000 лева 
 
Интензитет на помощта - 100% от общите допустими разходи на проекта. 
 
Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения на ОП РЧР: 
За мярката се прилагат общите критерии за избор на проектни предложения към ВОМР 
финансирани от ОП РЧР 2014-2020 г. описани по- долу. 
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Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, 
хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост 

Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 3, Повишаване на 
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 
включително здравни и социални услуги от общ интерес и адресира Специфична цел 1: 
Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване; Специфична цел 2: 
Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез 
предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 
включително услуги за дългосрочна грижа и Специфична цел3: Намаляване броя на 
децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни 
услуги в общността. 

Мярката допринася към постигане на следните цели на стратегията: ОЦ 3, СЦ 3.3.1. 
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч цел на мярката и 
приноса и към определена специфична цел от ОП РЧР 
В рамките на Инвестиционен приоритет 3 мерките ще бъдат 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. 

Специфична цел 1: 
Подкрепата се извършва с цел намаляване на риска от изпадане в бедност или социално 
изключване за възрастните и особено за самотно живеещите хора над 65-годишна възраст. 
Факторите свързани с риска от бедност и социално изключване са неблагоприятната 
демографска тенденция (обезлюдяване на селата) и последствието от западащата 
икономическа активност в населените места с възрастно и малко на брой население. На 
територията на „МИГ Средец“ близо 2/3 от населените места са с население под 100 души, 
като тенденцията към обезлюдяване се запазва. 

Специфична цел 2: 
Подкрепата е насочена към изграждането на адекватна мрежа от качествени и устойчиви 
социални услуги, предлагани на територията на „МИГ Средец“, 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. 

Специфична цел 3: 
Подкрепата е насочена към предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в 
специализирани институции, както и за извеждане на вече настанените, чрез предоставяне на 
алтернативни социални услуги в общността, близки до семейната грижа. Целта на 
дейностите е насочена главно към децата от ромски произход на територията на „МИГ 
Средец“. 
Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира 
Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; семейства с деца, вкл. 
с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи и възрастни, включително с 
увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; лица, заети в 
специализираните институции; служители в организации и институции, ангажирани с 
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процесите на деинституционализация; служители на доставчици на социални и здравни 
услуги; служители ангажирани с реформата в областта на младежкото правосъдие. 
Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката: 
• Община Средец; 
• Образователни и обучителни организации и институции, центрове за информация и 

професионално ориентиране, социални предприятия; 
• Читалища и неправителствени организации. 

Допустими дейности и разходи: 
• Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в 

общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги за превенция и 
ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи 
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други 
уязвими групи от населението; 

• Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по превенция за 
премахване на институционалния модел на грижа за децата и младежите чрез създаване 
на мрежи от социални услуги и междусекторни услуги в общността, в семейна или 
близка до семейната среда; 

• Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на институционалния 
модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез създаване на мрежа от 
социални и междусекторни услуги в общността; 

• Развитие на приемна грижа и други превантивни и алтернативни форми на грижа и 
услуги; 

• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви 
действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи; 

• Местни социални дейности за социално включване. 

Финансови параметри за проектите; интензитет и размер на финансовата помощ 
• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 391 166 лева 
• Интензитет на помощта - 100% от общите допустими разходи на проекта. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 
За мярката се прилагат общите критерии за избор на проектни предложения към ВОМР 
финансирани от ОП РЧР 2014-2020 г. описани по-долу . 
 
 

Общи критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения към 
Стратегия за ВОМР финансирани от ОП РЧР 2014-2020 г. 

Раздел  
 

Скала на оценка  
 

Максимален 
брой точки  
 

1. Оперативен капацитет  15 

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите 
в управлението на проекти и/или опит в 
изпълнение на дейности, подобни на тези 
включени в проектното предложение. 

 10 
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1.1 А Опит на кандидата в управлението на 
проекти и/или опит в изпълнение на дейности, 
като тези включени в проектното предложение 

  

- Кандидатът има реализиран поне един проект 
финансиран от структурните фондове, националния 
бюджет или други финансови инструменти, в който 
е участвал в ролята си на кандидат или партньор; 
- Кандидатът има поне 1 година опит в 
изпълнението на дейности, като тези, включени в 
проектното предложение. 

много добре  
 

5х2 

Кандидатът има реализиран поне един проект, 
финансиран от структурните фондове, националния 
бюджет или други финансови инструменти, в който 
е участвал в ролята си на кандидат или партньор 
или поне 1 година опит в изпълнението на 
дейности, като тези, включени в проектното 
предложение 

задоволително 
 

3x2 

Кандидатът има проект, финансиран от 
структурните фондове, националния бюджет или 
други финансови инструменти, в който е участвал в 
ролята си на кандидат или партньор, който е в 
процес на изпълнение и/или под 1 година опит в 
изпълнението на дейности, като тези, включени в 
проектното предложение. 

много слабо 1х2 

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий или няма опит в изпълнение на проекти и 
сходен тип дейности 

 0 

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в 
управлението на проекти и/или опит в 
изпълнение на дейности, подобни на тези 
включени в проектното предложение8 

  

- Партньорът/ите има/т реализиран поне един 
проект, финансиран от структурните фондове, 
националния бюджет или други финансови 
инструменти, в който е участвал в ролята си на 
кандидат или партньор;  
- Партньор/и има/т поне 1 година опит в 
изпълнението на дейности, като тези, включени в 
проектното предложение. 

много добре  
 

5х2 

Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, 
финансиран от структурните фондове, националния 
бюджет или други финансови инструменти, в който 

задоволително  3x2  



„МИГ СРЕДЕЦ“ СТРАТЕГИЯ за ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014-2020г. 
 

51 

е участвал в ролята си на кандидат или партньор 
или поне 1 година опит в изпълнението на 
дейности, като тези, включени в проектното 
предложение 

Кандидатът има проект, финансиран от 
структурните фондове, националния бюджет или 
други финансови инструменти, в който е участвал в 
ролята си на кандидат или партньор, който е в 
процес на изпълнение и/или под 1 година опит в 
изпълнението на дейности, като тези, включени в 
проектното предложение 

много слабо  1x2  

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий или няма опит в изпълнение на проекти и 
сходен тип дейности 

 0 

1.2. Опит на ръководителя на 
проекта/ключовите експерти в организация, 
управление/ изпълнение на проекти и/или сходен 
тип дейности. 

 5 

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в 
организация и/или управление/изпълнение на 
дейности, като тези, включени в проектното 
предложение и/или проекти, поне 3 години 

много добре  5  

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в 
организация и/или управление/изпълнение на 
дейности, като тези, включени в проектното 
предложение и/или проекти поне една година 

задоволително  3  

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в 
организация и/или управление/изпълнение на 
дейности, като тези, включени в проектното 
предложение и/или проекти по-малко от една 
година 

много слабо 1 

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий 

 0 

2. Съответствие  20 

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта  10 

- Формулирани са конкретни цели;  
- Целите са насочени към решаване проблемите на 
целевите групи;  
- Връзката между целите и предвидените резултати 
е аргументирана. 

много добре  
 

5х2 
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Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително  3x2  

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо  1x2  

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий  

 0 

2.2 Описание на целевите групи по проекта и 
техните нужди 

 10 

- Целевите групи са конкретизирани – посочени са 
специфични характеристики, съгласно Насоките за 
кандидатстване (ако е приложимо); 
- Целевите групи са количествено определени; 
- Нуждите на целевите групи са идентифицирани. 

много добре  
 

5х2 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително  3x2  

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо  1x2  

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий 

 0 

3. Методика и организация  35 

3.1 Съответствие на дейностите с целите и 
очакваните резултати 

 25 

- Дейностите са насочени към постигане на целите и 
са в съответствие с ръководните принципи (ако е 
приложимо); 
- Очакваните резултати от изпълнение на 
дейностите ще допринесат за постигане на 
заложените в проекта индикатори; 
- Описани са детайлно дейностите, начините и 
етапите за изпълнението им и в случай на 
приложимост е обоснована нуждата от закупуване 
на оборудване/ремонтни дейности. 

много добре  
 

5х5 

Един от горепосочените критерии е изпълнен задоволително  3х5 

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий 

много слабо  1х5 

3.2 Яснота на изпълнение на дейностите  10 

- В описанието на дейностите са посочени начало и 
продължителност за изпълнение на всяка дейност; 
- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен; 
- Има логическа последователност в изпълнението 
на дейностите. 

много добре  
 

5х2 
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Два от горепосочените критерии са изпълнени  задоволително  3х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен или 
посочената информация е непълна  

много слабо  1х2 

Няма посочена информация   0 

4. Бюджет и ефективност на разходите   30 

4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на 
разходите  

 15 

- Налице е съответствие и логическа връзка между 
дейности и разходи, и предвидените разходи 
съответстват на поставените цели и очакваните 
резултати по проекта;  
- Предвидените разходи, са оптимални за 
своевременно, количествено и качествено 
осъществяване на планираните дейности и 
постигане на очакваните резултати по проекта;  
- Количествата, заложени в дейностите водят до 
извода, че разходите са планирани при най-добра 
цена. 

много добре  
 

5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени  задоволително  3х3 

Един от горепосочените критерии е изпълнен  много слабо  1х3 

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий, или след направената оптимизация на 
бюджета, сумата на исканата БФП е под 
минималния размер на допустимата безвъзмездна 
финансова помощ, съгласно Условията за 
кандидатстване  

  

4.2 Структурираност на бюджета   15 

- Заложените стойности са правилно планирани в 
съответствие с предвидените дейности;  
- Заложените ограничения на разходите по схемата 
са спазени при формиране на бюджета;  
- Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки. 

много добре  
 

5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени  задоволително  3х3 

Един от горепосочените критерии е изпълнен  много слабо  1х3 

Няма посочена информация или представената 
информация няма отношение към съответния 
критерий  

 0 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   100 
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6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Код на мярката Име на мярката 
Общо за периода на 

стратегията 
лева % 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)                   1955800 

М01, подмярка 1.1 Професионално обучение и 
придобиване на умения 3 000,00 0,11% 

М04, подмярка 4.1  Инвестиции в земеделски 
стопанства 973 601,39  35,56% 

М04, подмярка 4.2 
Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

32 590,00 1,19% 

М06, подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 458 000 16,73% 

М07, подмярка 7.2 

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

376 608,61 13,75% 

М07, подмярка 7.5 
Инвестиции за публично ползване 
в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура 

50 000,00 1,83% 

М07, подмярка 7.6 

Проучвания и инвестиции, 
свързани с  подържане, 
възстановяване и на културното и 
природното наследство на селата  

62 000,00 2,26% 

Мерки, финансирани от ОП РЧР (ЕСФ)                                                782 000,00 
Мярка 2.9.1 

Приоритетна ос 2, 
Инвестиционен Приоритет 1, 
Специфична цел 1 

Увеличаване на броя на ромите 
включени в заетост, 
образование, обучение, 
социални и здравни услуги 

234 000,00 8,55% 

Мярка 2.9.3 

Приоритетна ос 2, 
Инвестиционен Приоритет 3, 
Специфична цел 1 
Специфична цел 2 
Специфична цел 3 

Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги за 
деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и 
намаляване на 
институционалната зависимост 

548 000,00 

 

20,02% 

 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 
СТРАТЕГИЯ: 2 737 800,00 100 % 

  Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за 650 000,00   
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водено от общностите местно 
развитие 

 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и 
по мерки: 

Разпределението на публичния принос в бюджета на стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ 
е консултирано със заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския 
сектори по време на разработването на Стратегията за ВОМР и е обусловено от 3 основни 
фактора: 
• До колко е налична конкретна потребност от изпълнението на мярката. Анализът на 

територията позволи определяне на мерки с най-висок приоритет съответстващи на 
човешкия и природен потенциал на територията. 

• До колко на територията е наличен ресурс под формата на заинтересовани изпълнители 
(бенефициери), финансови средства и капацитет за изпълнение на дейности по 
Стратегията за ВОМР. Анализът на заинтересованите страни определи потенциално 
най-активните бенефициери. 

• До колко мярката допринася за постигане на конкретна цел от приоритетите на 
Стратегията за ВОМР. 

Финансирането на Стратегията за ВОМР ще се осигури с публичен принос от ПРСР и ОП 
РЧР възлизащ общо на 2 737 800 лв (без да се включват средствата за текущи разходи и 
популяризиране на стратегията възлизащи на 650 000 лева). 

Финансиране от ПРСР 2014-2020 
Поради влошаващата се демографска структура и динамика на населението на територията 
към момента територията на „МИГ Средец“ е населявана от по-малко от 15 000 жители, 
което ограничава максимално допустимото финансиране от ПРСР 2014-2020 до еквивалента 
на 1 000 000 евро или 1 955 830 лв. Общият планиран публичен принос от ЕЗФРСР чрез 
мерки от ПРСР 2014-2020 включени в Стратегията за ВОМР възлиза на 1 955 800 лв. 
Към 31.12.2015 г. по данни от оценката на изпълнението на Стратегията за местно развитие 
на „МИГ Средец“ са финансирани общо 35 проекта в размер на 2 555 325.37 лв. Като се 
отчита повишения интерес към осъществяване на дейности финансирани чрез Стратегия за 
ВОМР от бенефициентите от всички сектори, увеличеният капацитет на „МИГ Средец“ и 
заинтересованите страни от територията в следствие на прилагането на предходната 
Стратегия за местно развитие може да се заключи, че бюджетът на настоящата Стратегия за 
ВОМР по отношение на мерки финансирани от ПРСР е „занижен“ тъй като е по-нисък от 
бюджета на предходната Стратегия за местно развитие. Това от една страна ще доведе до 
повишаване на конкуренцията между отделните проектни предложения, но пък от друга 
страна ще доведе до възможност за избор и изпълнение на качествени проекти допринасящи 
директно за постигане на целите на Стратегията за ВОМР. 

Финансиране от ОП РЧР 2014-2020 
В допълнение на финансирането от ЕЗФРСР стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ ще 
разчита на публични средства от ОП РЧР (ЕСФ) с общ размер от 782 000 лева по дейности в 
два от инвестиционните приоритета на ОС 2. Идентифицираните специфични нужди на 
територията свързани със силно изразените негативни процеси по отношение на пазара на 
труда и социалното включване, необходимостта от подобряване достъпа до социални услуги 
на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица и 
малцинствени групи аргументира включването на мерки финансирани от ОП РЧР 2014-2020. 
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По време на изготвяне на Стратегията за ВОМР бяха дискутирани възможностите и нуждите 
от конкретни мерки адресиращи специфичните нужди на територията и на конкретните 
целеви групи, изпълнението на които пък от своя страна би допринесло до постигане на 
специфичните цели на ОП РЧР. Поради тази причина, и след внимателна оценка на 
възможностите за изпълнение на дейности финансирани от ОП РЧР беше определен и общия 
публичен принос в Стратегията от ОП РЧР в размер на 400 000 евро или 782 332 лв. (за 
удобство закръглен на 782 000 лв.). 
При избора на мерки и разпределението на бюджета по мерки, както и финансовите 
параметри на проектите са взети под внимание освен основните изисквания на ПРСР 2014-
2020 и ОП РЧР 2014-2020, така и опита на „МИГ Средец“ натрупан по време на прилагането 
на Стратегия за местно развитите финансирана чрез ПРСР 2007-2013. Параметрите на 
финансовата помощ за всяка отделна мярка от ПРСР включена в Стратегията са съобразени 
и с изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. По отношение на мерките финансирани от 
ОП РЧР се прилагат условията на ОП РЧР 2014-2020. 
С най-високо процентно участие в бюджета на Стратегията финансиран от ЕЗФРСР са 
подмерки 4.1 и 6.4. При подмярка 4.1 се запазват висок относителен процент (28.6%) 
съизмерим с бюджета усвоен в предходната стратегия по мярка 121 (31.84%). През този 
програмен период се акцентира върху подобряване на възможностите за развитие на 
неземеделски дейности целящо увеличаване на заетостта и развитието на местната 
икономика чрез финансовата подкрепа по подмярка 6.4 (16.4% от общия бюджет). 
Мерките насочени към подобряване на качеството на живот, чрез обновяване на селата, 
подобряване на инфраструктурата за отдих и туризъм и възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство включват подмерките от мярка М07 на ПРСР 2014-2020 – 
подмерки 7.2, 7.5 и 7.6 с общ бюджет от 490 300 лева. 
Всички промени във финансовите параметри на стратегията след подписване на договор с 
УО на финансиращите програми се извършват съгласно Чл. 39 на Наредба №22 от 14.12.2015 
г. 

 
Разпределение на публичния принос в стратегията от ПРСР (ЕЗФРСР) и ОП РЧР (ЕСФ) за 
целия период в лева по мерки. 
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7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

Планът за действие на Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ е разработен съгласно 
основните задачи на МИГ по прилагане на Стратегията произтичащи от разпоредбите на Чл. 
34 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 като включва дейности по всички определени приоритети 
за постигане на трите общи цели описани в точка 4 по-горе. 

ОБЩА ЦЕЛ 1 
Приор
итет 

Специ
фична 
цел 

Дейности Отгова
рящ 

Период Финансиране 
Средства 
в лв. 

Източник Индика-
тори 

1.1. 1.1.1. Изпълнение на 
задълженията на 
„МИГ Средец“ 
съгласно чл. 62 от 
Наредба № 22 от 
14/12/2015 г. 

Изпълнение на 
проекти на 
потенциални 
бенефициери по 
подмярка 4.1 и 
подмярка 4.2 
(ПРСР) 

МИГ 

 

 

 

Потенц
иални 
бенефи
циери 

2016 – 
2023 г. 978 000 

Стратеги
я за 
ВОМР, 
ПРСР 

Индикат
ори по 
подмярка 
4.1 и 
подмярка 
4.2 
описани 
в точка 
9.2 

 
ОБЩА ЦЕЛ 2 
Приор
итет 

Специ
фична 
цел 

Дейности Отгова
рящ 

Период Финансиране 
Средства 
в лв. 

Източник Индика-
тори 

2.1. 2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. 
2.1.6. 

Изпълнение на 
задълженията на 
„МИГ Средец“ 
съгласно чл. 62 от 
Наредба № 22 от 
14/12/2015 г. 
 
Изпълнение на 
проекти на 
потенциални 
бенефициери по 
подмярка 6.4 
(ПРСР) 

МИГ 

 

 

 

Потенц
иални 
бенефи
циери 

2016 – 
2023 г. 458 000 

Стратеги
я за 
ВОМР, 
ПРСР 

Индикат
ори по 
подмярка 
6.4 
описани 
в точка 
9.2 

2.2. 2.2.1.  
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
 

Изпълнение на 
задълженията на 
„МИГ Средец“ 
съгласно чл. 62 от 
Наредба № 22 от 
14/12/2015 г. 
 
Изпълнение на 
проекти на 
потенциални 

МИГ 

 

 

Потенц
иални 
бенефи
циери 

2016 – 
2023 г. 490 300  

Стратеги
я за 
ВОМР, 
ПРСР 

Индикат
ори по 
подмерк
и 7.2, 7.5 
и 7.6 
описани 
в точка 
9.2 
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бенефициери по 
подмерки 7.2, 7.5 
и 7.6 (ПРСР) 

        
 
ОБЩА ЦЕЛ 3 
Приор
итет 

Специ
фична 
цел 

Дейности Отгова
рящ 

Период Финансиране 
Средства 
в лв. 

Източник Индика-
тори 

3.1. 3.1.1. Изпълнение на 
задълженията на 
„МИГ Средец“ 
съгласно чл. 62 от 
Наредба № 22 от 
14/12/2015 г. 
 
Изпълнение на 
проекти на 
потенциални 
бенефициери по 
подмярка 1.1. 
(ПРСР) 

МИГ 

 

 

 

Потенц
иални 
бенефи
циери 

2016 – 
2023 г. 29 500 

Стратеги
я за 
ВОМР, 
ПРСР 

Индикат
ори по 
подмярка 
1.1. 
описани 
в точка 
9.2 

3.2. 3.2.1. Изпълнение на 
задълженията на 
„МИГ Средец“ 
съгласно чл. 62 от 
Наредба № 22 от 
14/12/2015 г. 
 
Изпълнение на 
проекти на 
потенциални 
бенефициери по 
подмярка 2.9.1. 
(ОП РЧР) 

МИГ 

 

 

 

Потенц
иални 
бенефи
циери 

2016 – 
2023 г. 234 000 

Стратеги
я за 
ВОМР, 
ОП РЧР 
(ЕСФ) 

Индикат
ори по 
подмярка 
2.9.1 
описани 
в точка 
9.2 

3.3. 3.3.1. Изпълнение на 
задълженията на 
„МИГ Средец“ 
съгласно чл. 62 от 
Наредба № 22 от 
14/12/2015 г. 
 
Изпълнение на 
проекти на 
потенциални 
бенефициери по 
подмярка 2.9.3. 
(ОП РЧР) 

МИГ 

 

 

 

Потенц
иални 
бенефи
циери 

2016 – 
2023 г. 548 000 

Стратеги
я за 
ВОМР, 
ОП РЧР 
(ЕСФ) 

Индикат
ори по 
подмярка 
2.9.3. 
описани 
в точка 
9.2 

Конкретни задачи при прилагане на Стратегията за ВОМР 
„МИГ Средец“ ще изпълни следните конкретни задачи съгласно изискванията на Чл. 34 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 включващи, но не ограничени само до: 

а) изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на 
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операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти;  
б) определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни 

критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси, които гарантират, че 
поне 50 % от гласовете при решения за подбор са дадени от партньори, които не са публични 
органи, и предвиждат възможност за подбор чрез писмена процедура; 

в) гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общностите местно 
развитие при избора на операции, като тези операции се приоритизират според техния 
принос за постигане на целите на тази стратегия;  

г) разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за 
подаване на проекти, включително определяне на критериите за подбор;  

д) получаване и оценяване на заявления за подкрепа;  
е) избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо, 

изпращане на тези предложения до отговорния орган за последна проверка на допустимостта 
преди одобряването им;  

ж) мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие 
и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка във връзка с тази 
стратегия. 
Във връзка със задълженията си съгласно изискванията на Чл. 34 от Регламент (ЕС) № 
1303/2013 „МИГ Средец“ ще извърши и следното: 
В двумесечен срок след сключване на тристранен договор за  финансиране изпълнението на 
Стратегията за ВОМР между МИГ, МЗХ и ДФЗ ще разработи недискриминационна и 
прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР. 
Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на „МИГ Средец“ ще одобри и 
публикува на интернет страницата си индикативен график за приемането на проектни 
предложения по съответните мерки от Стратегията за ВОМР за следващата календарна 
година.Управителният съвет на „МИГ Средец“ ще взема решение за обявяване на подбор на 
проекти при съобразяване с индикативния график и ще одобрява покана за прием на 
заявления от потенциални получатели на финансова помощ Съгласно изискванията на Чл. 46 
на Наредба № 22 от 2015 г. Периодът на прием на проекти не може да бъде по-малък от едни 
месец. Бюджетът на приема по първата покана ще се определи съобразно бюджета по 
мярката и подмярката. „МИГ Средец“ ще изпраща проекта на покана до УО на ПРСР не по-
късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на заявления. Одобрената покана ще 
се публикува на интернет страницата на ПРСР и на МИГ и най-малко в един местен вестник 
или друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на „МИГ Средец“ и 
сградата на общинска администрация в гр. Средец, не по-късно от 10 работни дни преди 
началната дата на прием на заявления. 

Стъпки по прием и оценка на проектните предложения 
• Заявленията за предоставяне на финансова помощ се приемат в срока посочен в 

поканата. 
• Изпълнителният директор на „МИГ Средец“ определя служител, който извършва 

преглед за пълнота (всички изискуеми документи в комплекта) на документите в 
присъствието на кандидата. Окомплектованите заявления биват регистрирани по реда 
на тяхното постъпване в електронен регистър на „МИГ Средец“.  

• Всеки кандидат получава регистрационно удостоверение на хартиен носител, 
съдържащо регистрационния номер на проекта, дата и час, мярка от стратегията, име 
на кандидата, име на вносителя, име и подпис на служителя, приел проекта. 

• Подборът и одобрението на заявленията по всяка мярка от Стратегията за ВОМР се 



„МИГ СРЕДЕЦ“ СТРАТЕГИЯ за ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014-2020г. 
 

60 

извършват от „МИГ Средец“ в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на 
приема. 

• Получените заявления се проверяват за административно съответствие и допустимост, 
съгласно изискванията на мярката от одобрената Стратегия за ВОМР. 

• След приключване на фазата за оценка за административно съответствие и 
допустимост въз основа на решение на УС на „МИГ Средец“ Председателят на УС 
назначава Комисия за избор на проекти (КИП). Членове на КИП могат да бъдат 
служители на „МИГ Средец“, членове на Общото събрание на „МИГ Средец“ и 
външни експерти оценители, като не по-малко от 1/3 от членовете на КИП са членове 
на ОС. Делът на представителите на публичния сектор в комисията следва да не 
надвишава 50 на сто от имащите право на глас членове.  

• Членовете на КИП извършват оценка на заявленията независимо един от друг и 
попълват индивидуален контролен лист. Общата оценка за всеки проект се формира 
като средно аритметично от оценките на членовете на КИП. КИП класира заявленията 
съобразно получения брой точки в низходящ ред до размера на определения бюджет 
по съответната покана за прием, като в тридневен срок от приключване на оценката 
изготвя доклад до председателя на УС. 

• В срок до 3 работни дни от получаване на документите от КИП и въз основа на 
окончателния доклад УС на „МИГ Средец“ ще одобрява класирането.  

• УС ще се произнася с решение в срок до 10 работни дни от получаване на документите 
от КИП. 

• В срок до 3 работни дни от одобрението МИГ ще изпраща уведомително писмо на 
всеки кандидат за предварително одобряване или отхвърляне на заявлението на 
заявлението с мотивите за отказ.  

 
Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на одобрената 
Стратегия за ВОМР, ПРСР  и нормативните изисквания за нейното прилагане, вътрешните 
актове на „МИГ Средец“. По отношение на мерките от Стратегията финансирани от ОП РЧР 
ще се прилагат специфичните изисквания на ОП РЧР. 
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8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която 
показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и 
описание на специфичната уредба относно оценката: 

8.1. Организационна структура на МИГ: 

- организационна 
структура/схема. 

Местна Инициативна Група „Средец“ е създадена при изпълнението на 
проект № 431-2-03/17.09.2008 към ПРСР по Договор № РД 50-
201/03.06.2009 като публично частно партньорство – юридическо лице за 
осъществяване на общественополезна дейност с форма Сдружение 
съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) 
регистрирано в Бургаски окръжен съд (дело 78, партиден номер 666, 2009 
г). 
Организационната структура на „МИГ Средец“ е определена от Устава в 
съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ и на Наредба № 23/18.12.2009 г. 
на МЗХ и на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ като включва 
представители на всички заинтересовани страни от публичния, 
стопанския и нестопанския сектори (Чл. 12, ал. 1, т. 5 на Наредба № 22 от 
14.12.2015 г). 
За изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014-2020 „МИГ Средец“ осигурява 
за целия срок на изпълнение на Стратегията служители на пълен работен 
Изпълнителен директор и експерт за прилагане на Стратегията за 
ВОМР. „МИГ Средец” осигурява и  счетоводител  отговарящ на 
условията  на  чл.13, ал. 5 и ал.6. 
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8.2. Управление на МИГ: 

- органи за 
управление и 
контрол; 

Съгласно Чл. 20 от Устава, „МИГ Средец“ има следното устройство и 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНРОЛ: 
1. Общо събрание (ОС) - Колективен върховен орган на Сдружението; 
2. Управителният съвет (УС)– Колективен управителен орган на 
Сдружението; 
3 Контролен съвет(КС) – контролен орган 
Трите основни сектора заинтересовани страни са представени както 
следва: 

• ОС – стопански – 16 члена (48,48%); нестопански 16 члена 
(48,48%); публичен – 1 члена (3,03%); 

• УС – стопански – 3 члена (42,9%); нестопански – 3 члена (42,9%); 
публичен – 1 члена (14,2%). 

Устава на Сдружение „МИГ Средец“ както и документи доказващи 
принадлежността на членовете на Общото събрание и управителния съвет 
към отделните сектори са приложени към Стратегията за ВОМР съгласно 
изискванията на Наредба №22 от 14.12.2015 г. 
ОБЩО СЪБРАНИЕ: 
Общото събрание е Колективния върховен орган за управление на „МИГ 
Средец“ и се състои от всички негови членове, като правомощията му са 
определени в Чл. 22 от Устава на Сдружението. 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 
Правомощията и задълженията на УС са регламентирани в Чл. 36 на 
Устава на сдружението. Управителния съвет на „МИГ Средец“ се състои 
от 7 (седем) физически или юридически лица избрани от ОС за срок от 5 
години (Чл. 34 на Устава). Членовете на ОС, УС и КС отговарят на 
изискванията на Чл.12 на Наредба №22 от 14.12.2015 г. От своя състав 
Управителният съвет избира Председател на УС. Председателят на УС на 
„МИГ Средец“ представлява Сдружението. 
Във връзка с прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие, Управителният съвет отговаря за процеса на подготовка и 
управление на Стратегия за ВОМР в съответствие с изискванията на 
Наредба №22 от 14.12.2015 г. като: 

- Приема Стратегията за ВОМР, с която да кандидатства за 
финансиране пред УО на ПРСР; 

- Прилага одобрената Стратегия за ВОМР, актуализира я при 
необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на 
нормативните изисквания и договорните задължения към финансиращите 
институции; 

- Приема доклада за прилагане на Стратегията за ВОМР, изготвен от 
Изпълнителния директор; 

- Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от 
„МИГ Средец:; 

- Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти; 
- Приема правила за работата на Комисията за избор на проекти. 

Председателят на УС на „МИГ Средец“: 
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• Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; 
• Представлява „МИГ Средец“ пред държавни и общински органи и 
служби, пред физически и юридически лица, други обществени 
организации, както и пред международни органи и организации; 
• Сключва национални и международни договори от името и с 
всички правни последици за „МИГ Средец“, във връзка с изпълнението на 
задачите и целите на Сдружението;  
• Изготвя длъжностни характеристики за персонала на МИГ; 
•      Предлага на УС  поименно  лицата от персонала на МИГ, като 
съблюдава правомощията на чл.36, ал. 2 от Устава; 
• Сключва предварителни споразумения и трудови договори за 
длъжностите: изпълнителен директор и експерт за прилагане на стратегия 
за ВОМР, както и с други служители на трудов договор в съответствие с 
изискванията на чл.13 на Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ, 
ангажирани в изпълнението на Стратегията; 
• Изпълнява и други функции, възложени му от ОС или УС, които не 
са изключително в тяхната компетентност. 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 
Контролният съвет се избира от ОС на Сдружението за срок от 5 (пет) 
години и се състои от 3 члена същият избира от състава си Председател. 
Правомощията на Контролния съвет са определени в Чл. 47 от Устава на 
Сдружението. 
Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на 
МИГ Средец във връзка с изпълнение на Стратегия за ВОМР. 
Изпълнителния директор се назначава от Председателя на  УС. 
Механизъм за вземане на решения: 
Процедурите и механизмът за вземане на решения от органите на МИГ 
Средец са описани в Устава на Сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна 
група Средец“. 
 

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

Във връзка с прилагането на Стратегия за ВОМР, екипа за прилагане на 
Стратегията се определя съобразно изискванията на Наредба №22 от 
14.12.2015 г. на МЗХ като при необходимост се актуализира съгласно 
изискванията на финансиращите институции за наличие на минимален 
капацитет. 

Основно ограничение за всички служители на „МИГ Средец“ е те да 
не са членове на Колективния управителен орган или на контролния орган 
на Сдружението и да не са свързани лица с членовете на Колективния 
управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от 
допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

Изпълнителен директор (пълен работен ден) 
Изпълнителния директор (ИД) отговаря за организирането и 
изпълнението на цялостния процес по прилагане на стратегията за ВОМР 
и ежедневно организира работата на екипа за прилагане на Стратегията. 
Правомощията на ИД са определени в Устава на Сдружението съгласно 
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изискванията на Чл. 13, ал. 2 на Наредба №22 от 14.12.2015 г. и подробно 
разписани в трудовия му договор и длъжностната му характеристика 
изготвена от председателя на УС (съгласно Чл. 42, т. 4 от Устава на 
Сдружението) при стриктното спазване на изискванията на Чл. 13, ал. 3 и 
ал. 7 на същата Наредба, а именно: 

• 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. 
Съгласно Устава на Сдружение „МИГ Средец“ Изпълнителният директор:  
1. Ръководи и координира оперативната дейност по управление на 
административния персонал на Сдружение „МИГ Средец”; 
2. Разработва изискваните от закона или Управляващия орган на ПРСР 
политики, обезпечаващи управлението и наблюдението на резултатите, 
постигани от екипа; 
3. Участва в разработването на проекти за осигуряване на допълнително 
външно финансиране на дейността на Сдружението; 
4. Изготвя и предлага за приемане от УС стратегически програми за 
развитие и годишен план за работа на Сдружението, както и годишен 
проектобюджет; 
5. Съвместно с експерта по прилагане на Стратегията подготвят 
необходимите пакети от документи за оценка на постъпилите заявления за 
финансиране от бенефициентите; 
6. Изготвя годишен доклад до УО на ПРСР до 31 януари на следващата 
календарна година за отчитане изпълнението на Стратегията; 
7. Информира УО на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на 
Стратегията; 
8. Организира набирането на средства за дейността на Сдружението; 
9. Контролира спазването на изискванията за защита на личните данни и 
служебната информация при подбор, оценка, изпълнение и отчитане на 
проекти. 
10. Организира изпълнението на други конкретни задачи в кръга на 
компетентностите му, поставени от Председателя на Управителния съвет. 
Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (пълен работен ден) 
Експерта осъществява експертна помощ по организиране изпълнението и 
прилагането на дейностите по стратегията за ВОМР. Експерта по 
прилагане на Стратегията се ангажира на пълен работен ден като 
Председателя на УС на Сдружението подписва трудовия му договор и 
изготвя длъжностната му характеристика (съгласно Чл. 42, т. 5 от Устава 
на Сдружението) при стриктното спазване на изискванията ма Чл. 13 ал. 4 
и ал. 7 на Наредба №22 от 14.12.2015 г., а именно: 
• завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър"; 
• професионален стаж най-малко две години. 
Счетоводната дейност да се извършва от счетоводител включен в 
персонала на МИГ, а при необходимост,  като външна услуга при 
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спазване на изискванията на Наредба № 1 от 22.01.2016 г. и на Наредба 
№22 от 14.12.2015 г. 
Когато е включен в персонала на МИГ счетоводителя осъществява всички 
дейности свързани с финансовите потоци при изпълнение на дейностите 
по прилагане на Стратегията за ВОМР при спазване на всички приложими 
изисквания на Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.) и 
специфичните финансови изисквания на финансиращите програми. 
Председателя на УС на Сдружението подписва трудовия договор и изготвя 
длъжностната му  характеристика на счетоводителя (съгласно Чл. 42, т. 5 
от устава на сдружението) при стриктното спазване на изискванията на Чл. 
13 ал. 6 и ал. 7 на Наредба №22 от 14.12.2015 г., а именно: 
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено 

образование и съответстващ към него действителен стаж по 
специалността, както следва: 

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на 
счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, 
данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, 
съответно: 

аа) при магистърска степен - две години; 
бб) при бакалавърска степен - три години; 
вв) при степен "професионален бакалавър" - 4 години; 
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на 

счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, 
данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол; 

в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител; 
2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по 

глава шеста, Раздел I от Особената част на Наказателния кодекс. 
В длъжностните характеристики на описаните позиции са посочени 
изискванията към кандидатите за длъжностите, правата, задълженията и 
йерархичната зависимост (приложени към Стратегията съгласно 
изискванията на чл. 24, т. 17 от Наредба №22 от 14.12.2015 г.). 
 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 
„МИГ Средец“ натрупа солидни умения и практика в прилагането на Стратегия за местно 
развитие за предходния програмен период, което е предпоставка за надграждане при 
изпълнение на Стратегия за ВОМР през програмния период 2014-2020 г. 

Предходен административен капацитет 
Към момента „МИГ Средец“ е изпълнила успешно 2 проекта с финансиране от ЕС. 

Име на проекта: Договор за предоставяне на финансова помощ по мярка 41"Прилагане 
на Стратегия за местно развитие" и по мярка 431-1 "Управление на местни инициативни 
групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната 
територия за местни инициативни групи, прилагащи Стратегията за месно развитие“ от 
ПРСР за периода 2007-2013 година, подкрепен от ЕЗФРСР (Договор РД50-83/13.06.2012 г). 

Източник на финансиране: ПРСР 2007-2013 
Възложител: МЗХ и ДФ „Земеделие“- РА 
Период на изпълнение: 13/06/2012 – 30/09/2015 г. 
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Общ бюджет: 3 747 745 лв. 
МИГ Средец“ успешно разработи и приложи Стратегия за местно развитие (СМР) по 
подхода ЛИДЕР за предходния програмен период на ПРСР. Стратегията за местно 
развитие беше одобрена и беше подписан тристранен договор: РД50-83/13.06.2012 г. за 
предоставяне на финансова помощ по мярка 41"Прилагане на стратегия за местно 
развитие" и по мярка 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни 
инициативни групи, прилагащи стратегията за месно развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г., подкрепен от Европейския земеделски фонд. Стратегията за местно 
развитите беше успешно приключена на 30.09.2015г. с общия одобрен бюджет 3 747 745 
лв. През периода за изпълнение на стратегията за местно развитие бяха подадени 49 
проектни предложения, 41 проекта са договорирани и 35 са изпълнени. Следващата 
таблица представя изплатената финансова помощ по мярка и нейният относителен дял от 
общото финансиране по стратегията. 
 

Ко
д 

Мярка Изплатена финансова 
помощ 

Отн. дял на 
финансирането 

Брой лева % 
121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” 
12 813 666,24 31,84 

123 „Добавяне на стойност към земеделските и 
горски продукти” 

1 28 650,00 1,12 

311 „Разнообразяване към не земеделски 
дейности” 

4 514 843,03 20,15 

312 „Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия” 

2 204 029.19 7,98 

321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” 

4 439 564,32 17,20 

322 „ Обновяване и развитие на населените 
места 

4 462 535,45 18,10 

323 „Опазване и възстановяване на селското 
наследство” 

7 66 401,92 2,60 

331 „Професионално обучение и предоставяне на 
информация за икономическите субекти, 
опериращи в обхвата на Приоритетна ос 3” 

1 25 635,22 1,00 

 

ОБЩО 35 2 555 325,37 100 
 
Име на проекта:  „Младежка  ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските 
райони”, Договор за предоставяне на финансова помощ по мярка  421 
„Вътрешнотериториално сътрудничество транснационално  сътрудничество” от ПРСР за 
периода 2007-2013, подкрепено от  ЕЗФРСР 

Източник на финансиране: ПРСР 2007-2013 
Възложител: МЗХ и ДФ „Земеделие“ - РА 
Период на изпълнение: 21/07/2014 – 21/07/2015 г. 
Общ бюджет: 173 666,69 лв. 
За „ МИГ Средец” : 20 379,75 лв. 

 
Настоящи дейности: 

Име на проекта: Договор за предоставяне на финансова помощ по 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.“ от ПРСР за периода 
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2014-2020 година, подкрепен от ЕЗФРСР (Договор № РД50-159/07.12.2015 г). 
Източник на финансиране: ПРСР 2014-2020 
Възложител: МЗХ и ДФ „Земеделие“-РА 
Период на изпълнение: 07/12/2015 – 31/05/2016 г. 
Общ бюджет: 48 895.75 лева. 
В рамките на този договор се изготви и настоящата интегрирана стратегия за ВОМР за 

периода 2016-2020 г с финансиране от ПРСР и ОП РЧР. 
Бяха изпълнени следните дейности: 
1. Популяризиране процеса на разработка на стратегията 
2. Обучение на екипа на МИГ и месни лидери 
3. Проучване и анализ на територията 
4. Подготовка на Стратегия за ВОМР съгласно изискванията на Наредба №22 от 

14.12.2015 г. 
Към Стратегията са приложени копия от гореописаните договори. 
„МИГ Средец“ ще осигури и персонал за прилагане на Стратегията за ВОМР съгласно 
изискванията на Наредба №22 от 14.12.2015 г. и съгласно приложимите изисквания на 
финансиращите програми. 
Технически и финансов капацитет 

Паралелно с подготовката на стратегията за ВОМР екипът на „МИГ Средец“ предприе мерки 
за осигуряване на всичката необходима материално-техническа база съответстваща на 
изискванията на Чл. 13 ал.1, т. 1, т.3 на Наредба №22 от 14.12.2015 г., а именно: 

• Офис под наем в централната част на общинския център (общински обект) за срок от 
10 г. считано от 01.03.2016 г. и включващо офисно помещение 1 (17 кв. м.), офисно 
помещение 2 (15 кв. м.), офисно помещение 3 (18 кв. м), архивно помещение (6 кв. м.), 
заседателна зала (44 кв. м.). 

• Офисоборудване за осъществяване на дейността, а именно: нова цифрова копирна 
машина Canon iR 2520, 1 нова пълна компютърна конфигурация Fudjitsu, 1 пълна 
компютърна конфигурация от 2015г, 3 пълни компютърни конфигурации ASUS 2011 г., 2 
преносими компютъра Toshiba от 2011 г., мултимедиен прожектор,  цветно 
мултифункционално устройство, 6 заседателни маси, 4 библиотечни шкафове, 5 контейнера с 
чекмеджета и столове. Офис оборудването съответства напълно на минимум 5 работни 
места като на всички компютърни конфигурации и преносимите компютри са инсталирани 
лицензни софтуерни пакети. 

• В допълнение на стандартното офис оборудване е наличен шредер за документи, 3 
климатични инсталации, счетоводен софтуер СИС, софтуер „База данни-проекти“, 
Автомобил от 2013 г., дребна офис техника вкл. интернет окабеляване и инфраструктура. 
Може да се заключи, че „МИГ Средец“ е осигурил напълно адекватно техническо 
обезпечение за нормалната работа по прилагане на Стратегия за ВОМР. Като изключително 
благоприятно обстоятелство може да се посочи наличието на напълно оборудвана 
заседателна зала с капацитет от 30+ места, което е предпоставка за ефективно и качествено 
провеждане на информационни срещи със заинтересованите страни. 
За подпомагане управлението на Стратегията за ВОМР „МИГ Средец“ е осигурил финансов 
ресурс в размер на 20 000 лв., което представлява 3,1% от общата сума по подмярка 19.4 за 
управление на Стратегията възлизаща на 650 000 лева. Финансовият ресурс е осигурен като 
безвъзмездна субсидия от Община Средец с Решение № 53 от 27/01/2016 г. (Протокол № 4)  
на Общински съвет Средец в размер на 15 000 лв.,  и  безлихвен кредит в размер на 5 000 
лева. 
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8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 
Съгласно чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 „МИГ Средец“ следва да 
организира и провежда мониторинг на изпълнението на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие и на подкрепените операции. Стратегията за ВОМР на „МИГ 
Средец“ ще бъде подложена на мониторинг по време на целия период на изпълнение, с цел 
да бъде извършена оценка на напредъка в постигането на нейните специфични и общи цели 
спрямо установените индикатори описани в т. 9. От друга страна мониторинга ще позволи 
актуализиране/коригиране в приоритетите за изпълнение на Стратегията. Мониторинга също 
ще оценява и успеха за постигане на принципите за равенство между половете, и 
недопускането на дискриминация при прилагане на Стратегията за ВОМР. 
Мониторинга и оценката на стратегията за ВОМР ще отчитат напредъка в прилагането на 
стратегията, ефективността и ефикасността на интервенциите, чрез индикаторите за оценка 
(индикатори за продукт/дейност и за резултати) разписани за всяка от мерките в стратегията. 
Системата за мониторинг и оценка се съобразява с изискванията на Чл. 62 на Наредба №22 от 
14.12.2015 г. и има за цел да обезпечи надеждна информация за бюджетните параметри и 
резултатите от изпълнение на Стратегията за ВОМР допринасящи към развитието на 
територията и приносът и към общото въздействие на финансиращите програми (ПРСР 2014-
2020 и ОП РЧР 2014-2020). Така чрез системата за мониторинг ще се събира информация за 
договорените средства, финансираните дейности/инвестиции и непосредствените резултати 
от изпълнението на проектите. Мониторинга на Стратегията ще се извършва от екипа на 
МИГ или чрез ангажирани от МИГ външни експерти.  
Бенефициерите по проекти към Стратегията ще предоставят данни за мониторинга при 
попълване на заявленията за подпомагане и при отчитане на проектите(ако е приложимо). За 
тази цел ще се подготвят специални форми за мониторинг на всяка мярка. С цел доброто и 
прозрачно управление на Стратегията, в офиса на „МИГ Средец“ ще се подготви електронен 
регистър за набиране на информация за мониторинг по изпълнение на проектите към 
Стратегията. Електронния регистър ще отчита следните базови и финансови индикатори: 
брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и 
стойност на сключените договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой 
и стойност на одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите 
проекти. При оценка и одобрение на проектите служителите на „МИГ Средец“, ще въвеждат 
параметрите по така разписаните индикатори от всеки проект.  
Стратегията за ВОМР ще бъде подложена на междинна и последваща оценка. Междинната 
оценка следва да бъде изготвена до края на 2018 г, като докладът ще предостави информация 
за това дали е постигнат напредък към постигане на целите на Стратегията, както и дали 
ресурсите са били изразходвани ефикасно. При окончателната оценка ще бъде измерено и 
въздействието на Стратегията. Докладът за окончателната оценка се изготвя най-късно до 
края на 2023 г. Оценките се изготвят от външни експерти. Докладът от окончателната оценка 
ще служи на управителния орган на МИГ и на заинтересованите страни при подготовка на 
последващи стратегии за развитие на територията. 
Оценката на Стратегията ще се подчинява на следните принципи: безпристрастност; 
независимост; правдоподобност; прозрачност; полезност и участие на заинтересованите 
страни. Ще бъдат оценявани следните аспекти: адекватност и съответствие на планираната 
Стратегия за ВОМР; ефикасност, ефективност; иновативност; въздействие и устойчивост.  
В съответствие с чл. 62 от Наредба № 22 на МЗХ от 14.12.2015 г. МИГ изготвя и представя на 
УО на ПРСР 2014-2020 г. годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията. 
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Изпълнителният директор отговаря за организирането на необходимите дейности по 
изготвянето на годишните доклади и за тяхното финализиране и окомплектоване. Годишните 
доклади се утвърждават от УС и се представят на УО на ПРСР до 15 февруари на следващата 
календарна година. 
Промяната в Стратегията за ВОМР след подписване на договора за изпълнение на 
стратегията е допустима, само по отношение на параметрите описани в чл. 39 от Наредба № 
22 от 14.12.2015 г. на МЗХ. 
При доказана необходимост от обновяване на Стратегията  предложението за обновяване се 
съгласува с всички заинтересовани страни и се приема след Решение на ОС на МИГ. 
Предложението се изготвя от ИД и се внася до УО на ПРСР 2014-2020 г., ведно с 
изискваните придружителни документи.  
Събраната от МИГ информация ще бъде поддържана в съгласуван формат (специални форми 
за наблюдение за всяка мярка), съответстващ на системата за наблюдение и оценка на 
Управляващия орган на ПРСР (дирекция РСР, определена за Управляващ орган на ПРСР 
(2014-2020) и ОП РЧР, където данните ще бъдат обобщени и вписани в таблиците с 
индикаторите за наблюдение на съответната програма. 
По отношение на мониторинга и оценката на напредъка по изпълнение на мерки 
финансирани от ЕСФ,  чрез ОП РЧР, „МИГ Средец“ ще предоставя данни съгласно 
изискванията на ОП РЧР, като страна по договор сключен съгласно Чл. 38 на Наредба №22 
от 14.12.2015г. 
Екипът на „МИГ Средец“ изготвя документи включително: доклади, анализи, отчети, 
справки и други във връзка с изпълнението на Стратегията за ВОМР, изисквани от УО на 
ПРСР 2014-2020 г. или от УО на ОП РЧР 2014-2020 г. Въвежда информация за всички 
постъпили проекти в съответните информационни системи на отделните програми. 
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9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 
създадени работни места: 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/стойност  

Източник на 
информация 

Изходен 

Източник 
„МИГ 
Средец“: 
Деловодна 
система и 
архив, 
електронна 
страница, 
електронен 
регистър за 
постъпилите 
проекти по 
стратегията, 
договори с 
кандидатите, 
данни от 
мониторинг на 
изпълнението, 
посещения на 
място, доклади 
и анализи за 
отчитане, 
годишни 
доклади, карти 
на 
територията, 
анализи и др. 

Стойност на подадените заявления  лева 2 737 800 

Стойност на подадените заявления по мерки 
финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР) 

лева 1 955 800 

Стойност на подадените заявления по мерки 
финансирани от ОП РЧР (ЕСФ) 

лева 782 000 

Проектни предложения консултирани от МИГ брой 60 

Общ брой ПОДАДЕНИ заявления за подпомагане  брой 38 

Общ брой ОДОБРЕНИ и ФИНАНСИРАНИ 
проектни предложения (сключени договори) 

брой  27 

Стойност на сключените договори лева 2 737 800 

Стойност на подадените искания за плащания лева 2 737 800 

Брой на одобрените искания за плащане (от общия 
брой) 

% 100% 

Дял на успешно ПРИКЛЮЧЕНИТЕ и ОТЧЕТЕНИ 
проекти (от общия брой) 

%  95% 

Брой подпомогнати бенефициери брой 27 

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, 
подадени от млади хора (до 40 г.) 

% 10% 

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, 
подадени от жени 

% 7% 

Резултат 
Общ брой новосъздадени работни места брой 20 

Дял от населението, което се ползва от подобрени 
услуги/оборудване/инфраструктура 

% 50% 

Обхваната територия (проекти в границите на 
землища на населените места) като процент от 
броя на населените места 

% 
>40% 

Дял от ромското население обхванато от дейности 
финансирани от ЕСФ чрез ОП ПРЧР (% от 
населението) 

% 
>20% 
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9.2. Индикатори по мерки: 

Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР) 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 1.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 1.1 Дейности за професионално обучение и придобиване на умения 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите в 
обучение/придобиване на умения лева 29 500 Източник „МИГ Средец“: 

Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Общ брой на участниците в семинарите брой 55 

Общ брой на участниците в семинарите с 
тема свързана със земеделие и храни брой 45 

Брой двудневни семинари с 
продължителност 18 часа брой 3 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 783 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Проекти получили подкрепа брой 13 

Проекти свързани с подкрепа на 
стопанства от приоритетните сектори на 
стратегията 

% 10 

Подпомогнати млади земеделски стопани брой 3 

Стопанства въвели нова 
технология/техника или продукт брой 4 

Създадена заетост (брой работни места) брой 8 
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ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 195 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

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

брой 1 

Проекти финансирани по мярката брой 1 

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

брой 1 

Създадена заетост  2 
 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 458 000 
Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа 
за инвестиции в неселскостопански 
дейности 

брой 4 

Земеделски стопанства, получаващи 
подкрепа за инвестиции в 
неселскостопански дейности 

брой 1 

Проекти на млади хора и/или жени % 10 

Проекти за производствени дейности брой 1 

Създадена заетост брой 4 
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ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 378 300 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Проекти, получаващи подкрепа за 
инвестиции в малка по мащаби 
инфраструктура 

брой 4 

Подпомогнати обекти на образователна 
инфраструктура брой 1 

Население ползващо се от подобрената 
среда и услуги % 40 

Населени места в който има обновена 
инфраструктура брой 3 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.5 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 50 000 

Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Проекти, получаващи подкрепа за 
инвестиции, свързани в публична 
инфраструктура свързана с 
популяризиране на културно-
историческото наследство на територията 

брой 2 

Проекти, получаващи подкрепа за 
инвестиции, свързани в публична 
инфраструктура свързана с 
популяризиране на природното богатство 
на територията 

брой 2 

Дял от населението, обхванато от 
проектните дейности % 50 
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ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 62 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Проекти финансирани по мярката брой 6 

Дял от населението обхванато от 
проектните дейности % 20% 

 
 

Мерки финансирани от ОП РЧР (ЕСФ) 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 2.9.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, 
обучение, социални и здравни услуги 

Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 1: Социално 
икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 234 000 

Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Проекти финансирани по мярката брой 1 

Участници в неравностойно положение (от 
ромската общност), които при напускане 
на операцията са започнали да търсят 
работа или са ангажирани  

брой >50 

Деца включени в образователната система 
(превенция на ранното отпадане от 
ромската общност) 

брой >30 

Дял от населението обхванато от дейности 
за подобряване достъпа до социални и 
здравни услуги (предимно от ромската 
общност) 

% 15 
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ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 2.9.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 
Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, 
хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост 

Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 3, Повишаване на 
достъпа до услуги, които са на достъпна цена , устойчиви и висококачествени, 
включително здравни и социални услуги от общ интерес. СЦ 1, СЦ 2 и СЦ 3. 

Индикатор (описание) 
Мерна 
единица 

Цел до 
края/ст
ойност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 548 000 
Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, 
електронен регистър за 
постъпилите проекти по 
стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на 
изпълнението, посещения на 
място, доклади и анализи за 
отчитане, годишни доклади. 

Проекти финансирани по мярката брой 2 

Хора над 65 г. възраст и хора с увреждания 
обхванати от подкрепящи услуги брой >50 

Доставчици на услуги за социално 
включване разширили обхвата на 
дейността си 

брой 1 

Дял от населението обхванато от подобрен 
достъп до здравеопазване (младежи и 
ромска общност) 

% 5 

Дял от населението обхванато от дейности 
за социално включване ( % 20 

 
 
 
 
 
 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:  

Всички дейности, предвидени за изпълнение при прилагане на стратегията за ВОМР на „МИГ 
Средец“ са съобразени с хоризонталните политики на ЕС и ще бъдат изпълнявани в 
съответствие с основните им принципи: за равно третиране на половете, за равни 
възможности и за липса на дискриминация. 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на 
принципа на 
равенство 
между 
половете; 

Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ гарантира, че при изпълнението 
на дейностите по включените мерки, равенството между мъжете и 
жените и отчитането на социалните аспекти на пола ще се вземат под 
внимание и ще се насърчават през цялото време на прилагане на 
стратегията в съответствие с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 1303/2013.  
Равенството между половете ще бъде гарантирано чрез липсата на 
каквито и да било предимства по отношение на пола при избора на 
бенефициери. Принципът за равенство между половете ще бъде прилаган 
и при избора на персонал за прилагане на стратегията за ВОМР. 

- допринасяне за 
утвърждаване 
на принципа на 

„МИГ Средец“ ще работи за постигне на равни възможности за всички 
заинтересовани страни в обхванати от стратегията. Демографската и 
етническа структура на населението на територията налагат 
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равните 
възможности; 

необходимостта от прилагането на специфични мерки, компенсиращи 
изоставането произтичащо от етническия произход, ниската степен на 
квалификация на хората в трудоспособна възраст и достъпа до социални 
и здравни услуги. 
Изборът на Екип за прилагане на Стратегията за ВОМР ще бъде 
сформиран и ще работи в съответствие с изискванията на Директивата за 
равенство на трудовия пазар (2000/78/ЕС), като ще се осъществява 
принципа на равно третиране на работното място, без разлика от етнос, 
вероизповедание, сексуална ориентация и възраст на работното място.  
При прилагането на Стратегията ще бъдат положени специални усилия, 
за да се осигури информираност и подпомагане на потенциалните 
бенефициенти по начин, който да гарантира достъпа и насърчи участието 
на представителите на всички заинтересовани страни. 

- създаване на 
условия за 
превенция на 
дискриминация
та. 

Екипът ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР ще предприеме 
всички конкретни мерки, за предотвратяване на възможността за 
дискриминация на основата на пол, расов и етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация в 
съответствие с изискванията на ч. 7 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и 
Директива 2000/43/ЕС. По-специално, при изпълнение на стратегията за 
ВОМР ще се взема под внимание достъпността за хората с увреждания и 
ще се предприемат мерки подпомагащи интегрирането на ромската 
общност и хората в неравностойно положение. 
Принципите за равнопоставеност между половете и недопускане на 
дискриминация от какъвто и да е вид е са взети предвид още в етапа на 
разработване на Стратегията за ВОМР. Провеждането на информационни 
дейности, консултирането и подпомагането на потенциалните 
бенефициери с проекти към стратегията за ВОМР ще бъде организирано, 
така че да се гарантира еднакъв достъп на всички бенефициенти и 
насърчаване включването на по-слабо представените и/или по-изолирани 
групи, като процесът и постигнатите резултати ще се измерват чрез 
индикаторите за мониторинг. 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

Стратегията за ВОМР за територията обхваната от „МИГ Средец“ е разработена в 
съответствие с принципа на устойчивото развитие целящ съхраняване, опазване и 
подобряване на качеството на околната среда. Това се постига чрез насърчаване на дейности 
целящи опазване на околната среда, повишаващи ресурсната ефективност, подпомагащи 
смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, опазването на 
биологичното разнообразие, повишаване на устойчивостта на природни бедствия, както и 
превенцията и управлението на риска. Приоритетно подпомагане ще бъде осигурено за 
дейности водещи до постигане изискванията на стандартите на Общността, спомагащи за 
опазване на околната среда и борба с климатичните промени наред с инвестиции в 
информиране и обучение, подходящо оборудване, съоръжения и техника за прилагането на 
добрите земеделски практики, включително енергоспестяващи. 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 
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Дейностите по мерките включени в стратегията за ВОМР ще насърчават: постигането на 
устойчива и качествена заетост и мобилност на работната сила; социално приобщаване на 
общностите в риск чрез предоставяне на възможности за обучения, квалификация и заетост; 
материални инвестиции в образованието и обучението, като предпоставка за придобиване на 
умения и квалификация; финансирането на дейности по отделните мерки включващи 
иновации (нови технологии за производство, преработка и пестене на енергия). 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ е разработена, така че да липсва припокриване с 
програмите финансирани със средства на ЕС, като в същото време съответства на основните 
им цели, приоритети и планирани интервенции. Стратегията предвижда дейности на местно 
ниво допълващи ОП както следва: ОПНОИР  - иновационни практики и техники в селското 
стопанство и преработването, ОПРР – инфраструктура с местно значение, ОП РЧР - 
интервенции насочени към подобряване на възможностите за заетост и образование на 
територията както и към подобряване на положението на най-уязвимите групи, ОП ИК – 
развитите на МСП сектора при спазване на стриктна демаркация, ОП ОС – устойчиво 
управление на ресурсите, ефективни технологии и такива щадящи околната среда. 
Стратегията за ВОМР също следва основните цели на ЕЗФРС залегнали в ПРСР с 
интервенции насочени към подобряване на качеството на живот и работната среда, 
подобряване на квалификацията на заетите в различните стопански сектори, по-добър достъп 
до качествени услуги, нови възможности за повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията и земеделските производители и устойчиво управление на околната среда. 
 


