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Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на 

селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

ПОД -ДЕЙНОСТ 2.1 
ИНФОРМАЦИОННИ 

СЪБИТИЯ В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  



 2009–2011 г.  –  изпълнени  дейности,  подготвящи  
потенциални  местни  инициативни  групи  (МИГ)  да  прилагат  
стратегии  за местно  развитие .  

 2007 –  2013 г.  –  период,  в  който  България  за първи  път  
прилага  подхода  ЛИДЕР  –  сформирани  са МИГ,  които  
прилагат  стратегии  за местно  развитие  на територията  си .  

 Общ  бюджет  за периода  –  150 576 039 лв .  (само  ПРСР) .  
Размер  на  сключените  договори  и  усвоени  средства  
(сформиране  на МИГ  и  изпълнение  на стратегии)  –  137 
662 794,97 лв .  

 Създадени  35 местни  инициативни  групи ,  обхващащи  57 
селски  общини  и  801 688 души  население .  

 Създадени  6 местни  инициативни  рибарски  групи ,  
обхващащи  териториите  на 17 общини,  повечето  от  които  
селски  общини .  
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ПРЕЗ 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 -2013  Г.  

 

                                              

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 



ОБЩИНИ, ОБХВАНАТИ В МИГ, ПРИЛАГАЛИ 

СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2007 -2013  Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 МИГ  е  публично -частно партньорство,  учредено  и  
регистрирано  по Закона  за  юридическите  лица  с 
нестопанска  цел, определено  за извършване  на  
общественополезна  дейност,  имащо за цел да 
разработи,  осигури  капацитет  и реализира  Стратегия  за 
водено  от общностите  местно  развитие  на територията  
на  МИГ, в което  делът на  представителите  на  нито  един  
от  следните  сектори  в колективния  управителен  орган  
(Управителен  съвет)  и в колективния  върховен  орган  
(Общо  събрание)  не  превишава  49 процента :  

 

публичен сектор (местна власт – община/ съседни общини с 
население от 10 000 до 150 000 жители),  

стопански сектор (лица, регистрирани по Търговския закон и 
по Закона за кооперациите), 

нестопански сектор (юридически лица, регистрирани по 
ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища). 

КАКВО Е МИГ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 -

2020 Г.?  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Подходът  ВОМР  – Водено от общностите  местно 
развитие .  

 Мярка 19 „Водено  от общностите  местно развитие”  на 
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014-2020 г.  

 

 Основни  стъпки  в  изпълнение  на  подхода :  

 Сформиране на МИГ (под-мярка 19.1) 

 Разработване на Стратегия за ВОМР (под-мярка 19.1) – 
инструмент за финансиране на проекти само от обхванатата 
територия на МИГ 

 

 Изпълнение на Стратегия за ВОМР – финансиране на проекти, 
подадени до 2020 г. от бенефициенти на територията на МИГ, 
например фирми, земеделски производители, читалища, НПО, 
общини и др. (под-мярка 19.2) 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ПРЕЗ 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020  Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Подмярка  19.1 - „Помощ  за  подготвителни  дейности“  

бюджет 4,8 млн. евро 

 Подмярка  19.2 - „Прилагане  на  операции  в рамките  на  

стратегии  за  водено  от  общностите  местно  развитие“ 

бюджет 90,1 млн. евро 

 Подмярка  19.3 - „Подготовка  и изпълнение  на  дейности  

за  сътрудничество  на  МИГ“ 

бюджет 6,5 млн. евро 

 Подмярка  19.4 - „Текущи  разходи  и популяризиране  на  

стратегия  за  водено  от  общностите  местно  развитие“ 

бюджет 30 млн. евро 

 

МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ”  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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МЯРКА 19 –  ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 2014 -2020 

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Селски райони в Р България 

(допустими) 

Рибарски райони – МИРГ  

Вкл. територии със специфични характеристики, 

определени в Националната концепция за 

пространствено развитие 

Селски райони – МИГ 

(подадени заявления) 
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 Подготвителна  мярка .  

 Първа  покана  за  прием  на  заявления :  

Отворена в периода от 12 август 2015 г. до 04 септември 

2015 г. 

Бюджет на поканата – 9 341 726,148 лв. 

Общ брой одобрени заявления – 66 от подадени 83, 

обхващащи 119 общини от  

селски райони на  

обща стойност 3 366 616,20 лв.  

 

 

 

 

 

 

 

ПОДМЯРКА 19.1 -  „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ“ –  ВТОРА ПОКАНА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Втора покана за прием на заявления: 

Отворена в периода от 9 ноември 2015 г. до 11 декември 

2015 г. 

Бюджет на поканата – 5 955 603,58 лв. 

Общ брой одобрени заявления – 35 от подадени 43 заявления 

– 58 общини  

 

Община Твърдица–  

oдобрено  заявление   

по втора покана. 

 

 

 

 

 

 

ПОДМЯРКА 19.1 -  „ПОМОЩ ЗА 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ –  ВТОРА 

ПОКАНА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Одобрено  заявление  по  втора  покана  на  под -мярка  19.1 

 Сключен  договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  №  РД  –

РД50-100/17.08.2016г.  

 Стойност  на  договора :  58 674,90 лева  (100% БФП ) .  

 Период  на  изпълнение :  17.08.2016 г.  –  17.05.2017 г.  

Краен  срок  за  подаване  на  Стратегия  за  ВОМР  –  очаква  се  

обявяване  на  прием .  

 

 Бенефициент :община  Твърдица   

 Партньори :  

 ЗКПУ "Твърдица 2005"  

 "НЧ Св.Св.Кирил и Методи"  

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА– ПРОЕКТ ПО 19.1  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Обхваната  територия  

Община  Твърдица  -  население  13 616 души ,  от  които  по -голямата  

част  9 280 души  (68,2 %) живеят  в  градовете  (общо  2 града),  а  –  4 

336 души  живеят  осемте  села .  

 

 

 

 

 

 

МИГ ТВЪРДИЦА– ТЕРИТОРИЯ  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Дейност  1: Формиране  и  учредяване  на  публично -частно  
партньорство ;  

 Дейност  2: Популяризиране  процеса  на  разработка  на  стратегията  –  
организиране  и  провеждане  на  информационни  кампании,  срещи  и  
конференции,  създаване  и  поддържане  на  електронна  страница  на  
МИГ,  изготвяне  и  разпространение  на  информационни  материали ;  

 Дейност  3: Обучение  на  екипа  на  МИГ,  в  т.ч .  представители  на  
партньорите  и  местни  лидери  –  провеждане  на  обучения  за  
прилагане  на  Стратегии  за  местно  развитие  на  МИГ ;  

 Дейност  4: Проучване  и  анализ  на  територията  –  извършване  на  
проучване  и  анализ  на  пазара,  средата,  настроенията,  участниците,  
създаване  на  база  данни,  необходими  за  изготвяне  на  Стратегия  за  
местно  развитие ;  

 Дейност  5: Подготовка  на  Стратегия  за  местно  развитие  –  изготвяне  
на  стратегия  с  приоритетни  оси,  мерки  и  конкретни  проекти,  
финансова  програма,  индикатори  за  изпълнение  и  др . ,  вкл .  
провеждане  на  работни  срещи  и  консултиране  със  заинтересованите  
страни ;  

 Дейност  6: Дейности,  свързани  с  извършването  на  административни  
разходи  –  разходи  за  екипа  на  МИГ,  офис  оборудване,  офис  
консумативи  и  канцеларски  материали .  

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Регистрирано  Сдружение  с  нестопанска  цел   „Местна  

инициативна  група  –  Твърдица“ .  

 

 Изготвена  Стратегия  за  водено  от  общностите  местно  

развитие  (ВОМР)  с  период  на  действие  до  2020 г. ,  

включваща :  

 Анализ на настоящото състояние  и развитие на обхванатата  

територия ; 

 Стратегическа рамка – специфични цели, приоритети и мерки; 

 Финансова  рамка – източници на финансиране  за проектите , които 

потенциални  бенефициенти  (фирми,  земеделски  производители,  

читалища,  НПО, община и др. от обхванатата  територия)  могат да  

подават в рамките на мерките от стратегията ; 

 Индикатори за наблюдение и др. 

 

 

 

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ – ФИНАНСИРАНЕ И 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Стратегия  за  водено  от  общностите  местно  развитие  на  една  МИГ  –  
финансира  се  от  УО  на  ПРСР  и  УО  на  другите  оперативни  програми,  
включени  в  стратегията  

 

 По -голям  финансов  ресурс  от  ПРСР  за  финансиране  на  стратегии  

 2007-2013 г.: 77 млн. евро 

 2014-2020 г: 131,5 млн. евро 

 

 Многофондово  финансиране  на  стратегиите  –  финансов  ресурс  ще  
предоставят  още  три  фонда  на  ЕС  (ЕСФ,  ЕФРР  и  ЕФМДР)  –  
допълнителни  212 млн .  евро  за  финансиране  на  мерки  от  следните  
програми :  

 ОПРЧР 

 ОПИК 

 ОПОС 

 ОПНОИР 

 ПМДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИ МОМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Вкл .  ОПОС  –  до  60 евро  за  1 хектар  (НАТ УРА  2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ НА МИГ -  ТВЪРДИЦА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

 Прогнозен бюджет на стратегията – около 2 810 000 евро 

 Финансиране – от 6 програми 
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                                              16 



СТРАТЕГИЯ НА МИГ -  ТВЪРДИЦА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

 Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия 

за ВОМР: 

 

 До 200 000 евро за проекти, финансирани от ПРСР, ПМДР, ОПРЧР и 

ОПНОИР; 

 

 Определен в насоките за кандидатстване на УО на ОПОС 2014-2020 г.; 

 

 Определен в обявата на МИГ/МИР след одобрение на Управляващия 

орган (УО) на ОПИК за проекти, финансирани от ОПИК. 
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1. Определяне на района и населението , обхванати от стратегията; 

2. Анализ на нуждите и потенциала  за развитие на района , включително  
анализ на силните страни, слабите страни, възможностите  и 
заплахите; 

3. Описание на стратегията  и нейните  цели, описание на интегрирания и 
иновативните характеристики  на стратегията и йерархията на целите, 
включително  цели за крайните  продукти или резултатите . По 
отношение  на резултатите целите могат да имат количествено  или 
качествено  изражение . Стратегията  е съвместима  със съответните  
програми на всички участващи Европейски структурни и 
инвестиционни фондове; 

4. Описание на процеса на участие на общността в разработването на 
стратегията; 

5. План за действие , който показва как целите са превърнати в действи ; 

6. Описание  на уредбата за управлението  и мониторинга  на стратегията , 
която показва капацитета  на местната  група за действие да изпълни  
стратегията, и описание на специфичната уредба относно оценката; 

7. Финансов план на стратегията , включително  планираното 
разпределение  на средствата от всеки от съответните  европейски  
структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Стратегия  за  ВОМР  се  разработва  за  период  до  31 декември  
2020 г.   

 Проектът  на  стратегия  за  ВОМР  се  одобрява  от  колективния  
върховен  орган  на  МИГ  (общо  събрание)  след  публично  
проведени  консултации ,  обсъждания,  информационни  срещи  и  
др .  със  заинтересованите  страни  и  след  уведомление  до  РИОСВ .  

 

Критерии  за  одобрение  на  СВОМР  за  финансиране :  

 Качество  на  партньорството  –  обхванати  общини,  НПО  и  фирми  
в  структурата  на  МИГ ;  

 Степен  на  консултиране  и  включване  на  всички  заинтересовани  
групи  в  процеса  на  създаване  на  партньорството  и  разработване  
на  стратегията  –  проведени  информационни  дни,  срещи,  
семинари,  обществени  обсъждания ;  

 Качество  на  СВОМР  –  съответствие  на  избраните  цели  и  мерки  с  
идентифицираните  конкретни  потребности  на  населението ;  

 Капацитет  за  прилагане  на  стратегията  –  опит  на  кандидата  по  
проекти,  опит  на  изпълнителния  директор  и  експертите .  

 

 

 

 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР 

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

 

                                              19 



 Обявяване  на  покана  за  прием  на  стратегии , в  която  са  

посочени  и  критериите  за  избор  и  тяхната  тежест  (МЗХ )  

 Към момента се очаква обявяване  на втора покана за прием на 

СВОМР  по под-мярка 19.2 

 

 Комисия  за  избор  –  МС,  МЗХ,  ДФЗ,  УО  на  другите  програми,  

външни  оценители .  

 Срок  за  оценка  на  стратегиите  –  до  2 месеца  от  назначаване  

на  комисията :  

 Проверка  за административно  съответствие  и допустимост  на 

заявленията ; 

 Техническа оценка на постъпилите  стратегии по определените  

критерии.  

 

 Сключване  на  договор  между  МИГ  и  УО  на  програмите,  които  

финансират  стратегията  –  за  одобрените  стратегии .  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕГИИ  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА 

БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – 

ТВЪРДИЦА 

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Допустими  бенефициенти  по  програмите,  които  финансират  

стратегията  (ПРСР,  ОПИК,  ОПРЧР  и  др . ) ,  от  територията  на  МИГ:  

 Земеделски производители и организации на производители ; 

 Еднолични търговци и юридическите лица (фирми) ; 

 Читалища и други НПО; 

 Община Твърдица; 

 Самата МИГ. 

 

 Условия,  на  които  трябва  да  отговарят  бенефициентите  и  

проектите :  

 Да имат постоянен  адрес - за физическите  лица, и седалище  и адрес на 

управление - за еднолични търговци и юридическите лица на територията  

на действие на МИГ (община Твърдица); 

 Не са обявени в несъстоятелност,  ликвидация,  нямат задължения,  не са в 

конфликт на интереси и др. 

 Проектите да се изпълняват на територията на МИГ; 

 Проектите трябва да допринасят за постигането на целите на СВОМР. 

 

 

 

 

 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 До  200 000 евро  за  проекти,  финансирани  от  ПРСР,  ПМДР,  ОПРЧР  

и  ОПНОИР ;  

 

 Определен  в  насоките  за  кандидатстване  на  УО  на  ОПОС  2014-

2020 г.  за  проекти,  финансирани  от  ОПОС .  

 

 Определен  в  обявата  на  МИГ  след  одобрение  на  УО  на  ОПИК  за  

проекти,  финансирани  от  ОПИК .  

 

 Интензитет  на  финансиране :  до  100%, в  зависимост  от  

правилата,  определени  за  съответната  мярка  в  ПРСР  или  друга  

програма .   

 По -нисък  интензитет  се  определя  за :  

 Проекти, които не генерират приходи (70%). 

 Бенефициент е частно лице (60-70%). 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИ  КЪМ СТРАТЕГИЯТА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Избрани в ПРСР 2014-2020 г.; 

 Избрани в другите програми, които финансират 

стратегията – ОПРЧР, ОПИК, ОПОС, ПМДР и ОПНОИР; 

 

 Не са включени в ПРСР 2014-2020 г., но съответстват на 

целите на Регламент (EC) № 1305/2013: 

 насърчаване на конкурентоспособността на селското 

стопанство; 

 осигуряване на устойчивото управление на 

природните ресурси и на дейности, свързани с 

климата; 

 постигане на балансирано териториално развитие на 

икономиките и общностите в селските райони, 

включително създаването и поддържането на заетост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРКИ, ВКЛЮЧЕНИ В  СТРАТЕГИЯТА  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Недопустимо  е  включването  на  мерки,  предвиждащи  

фиксирани  плащания  и  мерки,  свързани  със  схеми  за  

плащания  на  площ ,  в  т.  ч .  следните  подмерки  на  мярка  

„Развитие  на  стопанства  и  предприятия“  от  ПРСР  2014-2020 

г. :  

 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” 

 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности” 

 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ . 

 

 

 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ В МЕРКИТЕ  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 Изграждане,  придобиване  или подобрения  на  недвижимо  

имущество ;  

 Закупуване  на  нови  машини  и  оборудване ;  

 Общи  разходи , например  хонорари  на архитекти,  

инженери  и консултанти,  хонорари,  свързани  с  

консултации  относно  екологичната  и икономическата  

устойчивост,  включително  проучвания  за техническа  

осъществимост.   

 Нематериални  инвестиции :   

 придобиване или развитие на компютърен софтуер; 

 придобиване на патенти, лицензи, авторски права, 

търговски марки. 

 Изготвяне  на  планове  за  управление  на горите  или 

еквивалентни  на  тях  инструменти .  

 

 

 

 

 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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ДОПУСТИМИ МЕРКИ ОТ  

 

ПРСР 2014-2020 Г. 

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 
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 М01 —  Трансфер  на  знания  и  действия  за  осведомяване   

 M04 —  Инвестиции  в  материални  активи   (с  изкл .  на  под -мерки  4 .1 .2 и  
4 .2.2 от  ТПП)  

 M06 —  Развитие  на  стопанства  и  предприятия  (с  изкл .  на  под -мерки  6 .1 ,  
6.2 и  6 .3 и  6 .4.1 от  ТПП)  

 М07 —  Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в  селските  райони   

 М08 —  Инвестиции  в  развитие  на  горските  райони  и  подобряване  на  
жизнеспособност та  на  горите   

 M09 —  Създаване  на  групи  и  организации  на  производителите   

 M19 —  Подкрепа  за  местно  развитие  по  LEADER (ВОМР  —  водено  от  
общностите  местно  развитие )  –  за  самата  МИГ  

 

 М02 —   Консултантски  услуги,  услуги  по  управление  на  стопанство  и  
услуги  по  заместване  в  стопанство   

 M10 —  Агроекология  и  климат   

 М11 —  Биологично  земеделие   

 M12 —  Плащания  по  „Нат ура  2000“  и  Рамковата  директива  за  водите   

 М13 —  Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други  
специфични  ограничения   

 M14 —  Хуманно  отношение  към  животните   

 М15 —  Екологични  услуги  и  услуги  във  връзка  с  климата  в  горското  
стопанство  и  опазване  на  горите   

 M16 —  Сътрудничество   

 

 

 

 

 

 

МЕРКИ ОТ ПРСР 2014 -2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 
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ДОПУСТИМИ МЕРКИ ОТ  

 

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Инвестиционен приоритет 1 

и 3: „Достъп до заетост на 

икономически неактивни и 

безработни лица” и 

„Насърчаване и 

подпомагане на младежката 

заетост“ 

 Работодатели  

 Местни власти  

 НПО  

 Центрове за професионално обучение (ЦПО)  

 Центрове за информация и професионално ориентиране 

(ЦИПО)  

 Трудови посредници и др. 

Инвестиционен приоритет 6: 

„Повече възможности за 

учене през целия живот и 

адекватност на знанията и 

уменията на работещите 

спрямо нуждите на бизнеса”  

 Работодатели 

 Центрове за професионално обучение (ЦПО) 

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Инвестиционен приоритет 7: 

„Приспособ. на работниците, 

предприятията и предприемачите 

към промените” 

 Работодатели  

 НПО 

 Центрове за професионално обучение (ЦПО) 

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Инвестиционен приоритет 1:  

„Интеграция на маргинализираните 

общности, в т.ч. роми, мигранти, др” 

 Доставчици на социални услуги; 

 Работодатели;  

 Социални партньори; 

 Местни власти;  

 Читалища; 

 ЦПО; 

 ЦИПО;  

 Организации на пазара на труда 

Инвестиционен приоритет 2: 

 „Активно включване на най-

отдалечените от пазара на труда, 

подкрепа за семейства с деца” 

 Доставчици на социални услуги; 

 Доставчици на здравни услуги; 

 НПО; 

 Обучителни организации;  

 Лечебни заведения;  

 Местни власти; 

 Регистрирани поделения на вероизповеданията 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Инвестиционен приоритет 3:  

„По-добър достъп до устойчиви 

услуги на достъпна цена, вкл. 

здравни и социални услуги – 

интегриран подход” 

 Доставчици на социални услуги; 

 Доставчици на здравни услуги; 

 НПО; 

 Обучителни организации;  

 Лечебни заведения;  

 Местни власти; 

 Регистрирани поделения на вероизповеданията  

Инвестиционен приоритет 4: 

 „Развитие на социалната 

икономика и подкрепа за 

социалните предприятия ” 

 Социални предприятия;  

 Специализирани предприятия и кооперации на хора с 

увреждания;  

 НПО;  

 Местни власти,  

 Доставчици на социални услуги и др. 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Инвестиционен приоритет 1.1:  

„Технологично развитие и иновации” 

 МСП 

 Големи предприятия 

 Клъстери 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Инвестиционен приоритет 2.1:  

„Достъп до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството” 

 МСП 

 Стартиращи (новорегистрирани) и 

съществуващи предприятия 

Инвестиционен приоритет 2.2:  

„Капацитет за растеж на МСП” 

 МСП 

 Клъстери 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 

2014-2020 Г.  

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 

2000 чрез подхода ВОМР 

 ЮЛНЦ 

 Община Твърдица 

Приоритетна ос 3 „Биоразнообразие“ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  

2014-2020 Г.   

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Мярка Бенефициенти 

Инвестиционен приоритет 9.2:  

„Социално-икономическа интеграция 

на маргинализирани общности като 

ромите“ 

 Детски градини, 

 Училища,  

 Висши училища,  

 Общини, 

 Юридически лица с нестопанска цел 

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ 
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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО  

2014-2020 Г.   

 

                                              

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 

Бенефициенти Допустими дейности/ разходи 

Бенефициенти (регистрирани в ИАРА):  

 Физически лица, регистрирани като 

земеделски производители;  

 Юридически лица или еднолични 

търговци; 

 Асоциации и организации на 

производителите; 

  Собственици на аквакултурни ферми 

 Иновации в преработката; 

 Нови, качествени продукти; Подобряване на старите продукти;  

 Иновации в маркетинга и дистрибуцията; Колективен маркетинг и по-

кратък цикъл на дистрибуцията; 

 Етикети за произход и природосъобразност; 

 Иновации във въвеждането на информационни технологии; 

 Интернет продажби; Проследяемост; 

 Туризъм / вкл. риболовния туризъм. Местни ресторанти, пазари, магазини 

и др. 
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 
 

 

                                              

Тази презентация е изготвена в изпълнение на ДБФП № РД50-100/17.08.2016г. подписан в рамките на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” на Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР 


