




ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ“, МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“  

ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 



Бюджет на проекта: 57 054,90 лв. 

Бенефициент по проекта: Община Нова Загора 

Партньор №1: НЧ “Диньо П. Сивков - 1870” – гр. Нова 

Загора 

Партньор №2: ET “ДИАНА – МИ – МИНЧО ИВАНОВ” – с. 

Кортен 

Краен срок за изпълнение: 07.09.2016г.  



 Органи на управление на Сдружението са: 

 1. Общо събрание 

 2. Управителен съвет 

 3. Председател на Управителния съвет 

 4. Изпълнителен директор 

 



 Данни за общината и населените места, които попадат в 

територията на МИГ – Нова Загора: 

 Град: Нова Загора; 

 Села: 32 броя; 

 Демографски потенциал: 37 845 жители 

 гр. Нова Загора – 21 822 

 Села – 16 023 

 

 



1. На 02.11.2016 г. Кметът на Община Нова Загора г-н Николай 

Грозев и Председателя на УС на СНЦ „Местна инициативна 

група - Нова Загора“ г-жа Светла Стоянова на официална 

церемония в Министерски съвет получиха Споразумение № 

РД50-151/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 

с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.  

2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ 

за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 

745,00 лева. 



Одобрените средства по тази подмярка са 

предвидени за предоставяне на финансова 

помощ на потенциални бенефициери от 

територията на община Нова Загора, като 

крайният срок за изпълнение на дейностите по 

проектите към стратегията за ВОМР е до 

30.06.2023 г.  



 Разграничени са следните групи заинтересовани 

лица: 

 Граждански и НПО сектор: местни жители, лидери, 

организации в областта на неправителствения сектор - с 

акцент върху тяхната роля при идентифицирането на 

нуждите и потенциала за развитие на територията; 

 Бизнес сектор: представители на местния бизнес в 

контекста на тяхното значение при създаването на 

условия за разнообразяване на възможностите за заетост 

и повишаване квалификацията на работната сила;  

 



Публичен сектор: представители на местните 

администрации като основен фактор при 

разработване и изпълнение на стратегията за 

ВОМР. 



 В стратегията за ВОМР са маркирани следните 

потребности на уязвимите и малцинствени групи: 

 Развитие на лидерство; 

 Насърчаване на гражданската инициатива; 

 Популяризиране на проблемите; 

 Възпитаване на толерантност към проблемите; 

 Включване на населението в обществено-политическия 

живот; 

 Възпитаване на обществото към отговорна грижа. 

 



1. Повишаване на иновативността и 

конкурентоспособността на икономиката и 

оползотворяване на потенциала за развитие на 

модерно и екологично земеделско производство;  

2. Реализиране на икономически растеж, основан на 

потенциала за развитие на различни традиционни и 

алтернативни видове туризъм на територията на МИГ; 

3. Подобряване качеството на живот на местните жители 

и разнообразяване на възможностите за трудова 

заетост; 

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА: 



1. Интелигентен растеж на икономиката, 

подобряване на капацитета за растеж на МСП, 

развитие на конкурентоспособно земеделие; 

2. Оползотворяване потенциала за развитие на 

различни екологосъобразни видове туризъм; 

3. Повишаване на качеството на живот, обновяване 

на селищата и развитие на инфраструктурите, 

стимулиране на устойчивата и качествена заетост.  

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ: 



 Подпомагане модернизирането на производството 

и въвеждането на иновации в земеделските 

стопанства на територията; 

 Подобряване на ефективността и 

конкурентоспособността на предприятията в 

хранително-преработвателната промишленост; 

 Насърчаване на диверсификацията на местната 

икономика чрез подпомагане на новосъздадени и 

съществуващи неземеделски микропредприятия; 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 



 Опазване и възстановяване на местното природно 
и културно наследство; 

 Подобряване на достъпа на населението до 
социални услуги и услуги, свързани със свободното 
време и отдиха; 

 Подобряване на облика на населените места на 
територията; 

 Насърчаване на развитието на МИГ и повишаване 
информираността, уменията и активността на 
местните хора за участие в процеса на прилагане 
на Стратегията. 



В одобрената стратегия за ВОМР са включени 

следните мерки: 



4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към 

модернизиране на земеделските стопанства. Подкрепата 

ще бъде свързана с инвестиции в: 

модернизация и механизация, енергийна ефективност, 

постигане съответствие със стандартите на ОБЩНОСТТА, 

инвестиция в недвижима собственост, инвестиция в 

създаване/присаждане на трайни насаждения. 

 Бенефициенти:  земеделски производители /  

    организации на производители; 



4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ 
 Мярката е насочена към модернизиране на физическите 

активи на предприятията и земеделски производители, 

преработващи земеделски продукти, с цел производство на нови и 

качествени такива. Подкрепата ще бъде насочена към: закупуване и 

изграждане на инвестиции, свързани с процеси и технологии за 

производство на продукти; изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и др. недвижими активи; инсталиране на 

нови машини и оборудване; инвестиции за специализирани 

транспортни средства; постигане съответствие със стандартите на 

ОБЩНОСТТА;  

 Бенефициенти са: земеделски производители, 

групи/организации на производители, предприятия, Физически и 

Юридически лица. 



6.4 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА  

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

 Мярката е насочена към: развитие на туризъм; 

производство или продажба на продукти, невключени в 

Приложение 1 от договора за финансиране на ЕС; 

развитие на услуги във всички сектори; производство на 

енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; развитие на занаяти. 

 Бенефициенти са: земеделски стопани или 

микропредприятия, физически лица,  регистрирани по 

Закона за занаятите 



7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕ ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА 

 Подпомагането по мярката ще бъде насочено към: 

строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

общински пътища, улици, тротоари; изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване; 

изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на социална инфраструктура за услуги извън 

процеса на деинституционализация на деца или възрастни; 

реконструкция и/или ремонт за повишаване на енергийната 

ефективност на общински сгради за предоставяне на 

обществени услуги; 



изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на спортна инфраструктура; изграждане, 

реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване/обзавеждане на 

обекти на културата; реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура; 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения. 

  Бенефициенти са: общини, юридически лица с нестопанска 

цел, с дейност в социалната и спортната инфраструктура и 

културния живот, читалища. 



7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Мярката е насочена към: изграждане, ремонт, 

реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на туристически информационни центрове, центрове за 

изкуство и занаяти с туристическа цел и посетителски 

центрове за местно природно и културно наследство. 

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на 

съоръжения за туристически атракции и инфраструктура. 

Бенефициенти са: общини и юридически лица с 

 нестопанска цел. 



Благодаря за Вашето внимание! 


