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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 
Община Исперих 

Списък на населените 

места, обхванати от МИГ 

Населено място Население (31.12.2014) 

1 гр. Исперих 8 497 

2 с. Белинци 460 

3 с. Бърдоква 297 

4 с. Вазово 1 031 

5 с. Голям Поровец 547 

6 с. Делчево 472 

7 с. Лудогорци 737 

8 с. Духовец 534 

9 с. Драгомъж 351 

10 с. Йонково 695 

11 с. Китанчево 1 405 

12 с. Конево 81 

13 с. Къпиновци 224 

14 с. Лъвино 1 011 

15 с. Малък Поровец 324 

16 с. Малко Йонково 381 

17 с. Печеница 289 

18 с. Подайва 1 578 

19 с. Райнино 399 

20 с. Свещари 616 

21 с. Средоселци 307 

22 с. Старо селище 323 

23 с. Тодорово 742 

24 с. Яким Груево 289 

Брой жители на 

териториите, обхванати 

от МИГ  

21 590 
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1.2 Карта на територията 
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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 

Процесът на разработване на стратегията се ръководеше от координационната група, която 

включваше координатор, членовете на екипа на МИГ Исперих участвали в прилагане на 

първата Стратегия по ЛИДЕР в периода 2013-2014г. и двама външни експерти. 

Разработването на стратегията премина през четири етапа, описани накратко по-долу.

 

Първият етап на разработване на стратегията започна с първоначален документален 

анализ на потенциала, потребностите и възможностите за развитие на територията, който 

включваше: i) обобщение и актуализиране на проучванията, проведени през периода 2012-

2015; ii) анализ на стратегически документи на национално, регионално и общинско ниво; 

ii) анализ на поуките от прилагането на стратегията през предходния период (м. декември 

2015 – януари 2016).  

На основата на анализа и първоначалните консултации с ключови субекти на местно ниво и 

УС на МИГ бяха идентифицирани 4 приоритетни тематични области: i) Развитие на 

бизнеса и работната сила; ii) Жизнена среда, качество на живот и младежко развитие; iii) 

Социално включване; iv) Околна среда и климат. Актуализиран бе анализът на 

заинтересованите страни на МИГИсперих за всяка тематична област, идентифицирана бе 

потребността от допълнителна информация и бяха проведени фокусирани проучвания.    

На този етап на разработване на стратегията бе планирана и проведена кампания за 

информиране на заинтересованите страни и широката общественост, която беше насочена 

към повишаване на интереса и насърчаване на участието на местната общност в 

разработването на стратегията, а също и за събиране на мнения за проблемите и потенциала 

от местната общност. В рамките на кампанията бяха проведени 12 информационни дни по 

населени места и 3 информационни срещи 245 участници общо, 47 публикации в медиите и 

на интернет страницата на МИГИсперих.  

Паралелно с провеждането на информационната кампания се проведоха 4 еднодневни 

обучения за членовете на екипа и УС и местни лидери, които надграждаха обученията, 

проведени през периода 2011-2015 г. и целяха ефективно участие на заинтересованите 

страни в разработването на стратегията. Обученията бяха насочени към повишаване 

информираността за законодателната рамка, знания и уменията за методите и подходите за 

включване на заинтересованите страни и разработване на стратегия за ВОМР.   

На втория етап, в съответствие с изискванията на подхода за воденото от общностите 

местно развитие бе извършен SWOT анализ и приоритизиране на потребностите и 

определяне на приоритетите с включване на заинтересованите страни, за да се използва 

местния капацитет и знания и да се ангажира общественото участие. Проведени бяха 

консултативни срещи с всичкиидентифицирани групи заинтересовани страни. Част от 

проведените консултативни срещи включваха участници от различни сектори – публичен, 

граждански и бизнес, а друга част бяха с представители на отделен сектор или уязвима 

група – младежи, жени, роми, хора с увреждания. При консултациите, с оглед включване 
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мнението на всички заинтересовани страни, беше прилаган иновативният метод OPERA 

за приоритизиране на потребностите и решенията.   

На третия етап, бяха проведени консултации за мерките и бюджета на стратегията на 

стратегията, което се проведе чрез организиране на публични или индивидуални 

консултации със заинтересовани страни, а също и чрез изпращане на предварителен 

вариант на мерките. За целите на разработването на мерките се повеждаха и срещи с 

водещи неправителствени организации в страната, за да се подпомогне анализът на 

рисковете и да се идентифицират иновативни практики.  

На последния етап, бе проведено обществено обсъждане на стратегията и събиране на 

подкрепа от местната общност, проведено чрез обсъждане в три тематични работни групи, 

включващи представители на всички основни групи заинтересовани страни (май 2016).  

Общо в рамките на подготовката на стратегията бяха проведени 15 информационни 

събития с 245 участника, 8 срещи за консултации по подготовката на стратегията, в които 

се включиха 133 представители на всички заинтересовани страни и 5 обществени 

обсъждания със 100 участника.  

2.2 Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията 

В разработването на стратегията бяха включени представители на всички 

идентифициранизаинтересовани 

страни.  

При всички етапи на разработване 

на стратегията се спазваха 

принципите на публичност и 

насърчаване на участието на 

заинтересованите страни. Всички 

провеждани срещи бяха публично 

оповестявани и отворени за 

всички желаещи да вземат 

участие. Включването на 

ромската общност беше 

насърчавано и оценявано чрез 

система от показатели, 

разработени от европейската 

мрежа на ромските организации 

ERGO. 

Подробен списък и доказателства 

за включване на заинтересованите страни е даден в Приложение 13. 

  

Включени 

заинтересовани 

страни 
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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 

Територията на МИГ Исперих е разположена в североизточна България и е с обща площ 

402,24 кв.км и сравнително висока гъстота на населението 53,7 жители на кв.км. 

Територията е периферна и отдалечена от големи градски центрове с динамична 

икономика.  

В края на 2014 г. населението е 21 590 души, от които 10 870 жени. На територията на МИГ 

Исперих има един град и 23 села. Близо две-трети от населението живее в пет населени 

места.  

По данни от преброяването 2011 г. Турската етническа група е най-многобройна  - около  

13 180 души, българите са 5 680, а ромите са 1 875. При преброяването около 2 000 души не 

са отговорили на въпроса за етнически 

произход, като по експертна оценка, голяма част 

от тях са роми, или групи, самоназоваващи се 

миллет, или власи.  

Наблюдава се трайна тенденция за намаляване 

на населението и влошаване на възрастовата му 

структура. През периода 2010-2014 г. 

населението под трудоспособна възраст 

намалява с 8%, в трудоспособна възраст - с 5%, 

а населението над трудоспособна възраст 

нараства с 3%.  

Основните предизвикателства, потребности и потенциал за развитие на територията, са 

резюмирани в следващите раздели и подробно представени в Приложение 24.  

Икономика и работна сила  

Икономиката е концентрирана в малко на брой подсектори и силно зависима от 

земеделието. В земеделския сектор на общината през 2015 г. работят 1 100 земеделци, 

регистрирани в ИСАК. Силна страна на територията е, чепочти 50% от стопаните са 

млади хора на възраст до 40 години, но огромното мнозинство от тях стопанисва по 

неефективен начин малки и дребни стопанства.  

Риск за социалното развитие на територията на МИГ е ясно изразена тенденция за 

концентрация на земеделското производство и активите в малко на брой големи 

стопанства. През 2015 г. близо 60% от земята се обработва от 25 земеделски стопанства. 

Дребните земеделски стопанства (с до 10 ха) са 825, като те обработват едва 15% от земята. 

Преброяванията на земеделските стопанства, показват рязък спад на броя на 

стопанствата, а оттам на заетостта и източниците на доходи за местното население. 

Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ, губят 

конкурентоспособност, тъй като преобладаващата част от тях работят в сектори, за които 

са необходими непостижими за малките стопанства икономии от мащаба, като 

производство на зърно и маслодайни култури.  

Територията има много добри природни ресурси за земеделие и производство на различни 

земеделски продукти. Използваната земеделска площ (ИЗП) възлиза на 27,7 хил. ха, като 

27 684     

24 141     
22 418     21 590     

2000 2005 2010 2014

Динамика на населението по възрастови групи

Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст
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88% са обработваеми земи. Наблюдава се тенденция за увеличаване на земята, заета от 

зърнени, маслодайни и технически култури полски култури. Тази продукция е 

конкурентноспособна в големите стопанства, но носи малко добавена стойност и заетост за 

местната икономика.  

В общината практически не се отглеждат 

зеленчуци – с изключение на тикви за 

семе върху 430 ха, които бележат ръст от 

100% през последните 5 години. Площите 

с трайни насаждения  заемат само 4% от 

ИЗП на общината и са заети предимно от 

сливи (320 ха), череши и вишни (135 ха), 

орехи (48 ха), малини и ягоди (48 ха).  

Процесът на  преструктуриране на 

стопанствата в животновъдството 

продължава. Броят и производството в 

дребните стопанства намалява, а 

производството в по-големите се 

стабилизира или расте. През последните години спадът на животните е преодолян.  

Земеделието остава най-важния източник на заетост на територията. Последното 

преброяване на земеделските стопанства разкрива, че в земеделието са влагали труд около 

5 500 души, а в еквивалент на пълно работно време секторът е създавал около 3 500 

работни места. За последните 10 години работните места в земеделието са спаднали с 

около 40%, което се дължи на намаляване на площите заети от зеленчуци, лозя и семейни 

градини и броя на животните в дребните стопанства.  

Проблем на територията е липсата на преработка на местните земеделски и горски 

суровини, с изключение на 2 мандри и малко предприятие за производство на ракия, на 

територията на МИГ Исперих през 2015 г. година практически няма предприятия 

преработващи суровини от селското и горското стопанство.  

През 2014 г. на територията на МИГ Исперих са развивали дейност 

566неземеделскинефинансови предприятия. Гъстота на неземеделските фирми е почти 

два пъти по-ниска от средната за България – 26 фирми на 1000 жители. Микрофирмите са 

93% от всички неземеделски фирми.  

Около 60% от неземеделските фирмиса в сектора на търговията, ресторантьорство и 

хотелиерство, но те създават около 20% от работните места извън земеделието и носят 

много ниски доходи за заетите.    

Над половината работни места извън земеделието се създават в около 50 предприятия в 

преработващата промишленост. Промишлените предприятия с над 10 заети са в сектора 

на производството на фаянс и теракота, метални изделия и облекла. Повечето от тези 

фирми са експортно ориентирани, част от тях са динамични и имат планове за растеж.  

Въпреки че се наблюдава напредък, потенциалът за развитие на туризъм не се използва 

пълноценно. През 2014 г. са реализирани едва 5 900 нощувки, а броят на посетителите в 

туристическите обекти в региона е 19 428, като увеличението спрямо 2012г е с 20%.  
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В периода между двете последни преброявания работната сила е намаляла с 3 350 души, 

или с 27%. Коефициентът на икономическа активност във възрастовата група 15-64 г. е 

сравнително нисък 59%, като има съществени различия по етнически групи: при българите 

е 73%, при етническите турци е 59%, а при ромите само 31%. 

Близо 60% от работната сила е с относително нисък образователен статус. Местните 

промишлени фирми изпитват все по-голям недостиг на мотивирана и квалифицирана 

работна сила, тъй като младите, след завършване на образование не се завръщат, а друга 

част напускат поради неудовлетвореност от качеството на живот и нивата на доходите.  

През 2015 г. безработицата намалява до 18%, но остава значително по-висока спрямо 

националното равнище (10%). Равнището на 

безработица на мъжете е 15%, а на жените 22%.  

В края на 2015 г. регистрираните безработни са 

1 660 души, от тях 48% са продължително 

безработни, 68% са безработни без 

квалификация, 59% са с основно и по-ниско 

образование, 43% на възраст над 50 години. 

Безработните младежи са 240 души. Търсещите 

работа значително надвишават предлаганите 

работни места, много от които предоставят 

само временна заетост в селското и горското стопанство. 

Потребност 1 (П1): Създаване или разширяване на производството на конкурентни и 

екологосъобразни нетрадиционни земеделски продукти и насърчаване на 

кооперирането във веригата на добавяне на стойност  

В природно отношение територията на МИГ Исперих е благоприятна за отглеждането на 

конкурентни производства от трайни насаждения, включително от черупкови и 

ягодоплодни култури
1
; чистата околна среда възможност за биологични земеделски 

производства - включително животновъдство и пчеларство, носещи повече и по-обхватни 

ползи за местната икономика и качество на живота. Използването на този потенциал 

изисква да се преодолеят слабите страни, свързани с липсата на традиции за кооперирането 

на дребните земеделски стопанства и липсата на преработващи мощности на територията 

на МИГ. За да се насърчи преходът на малките и дребни стопанства към нови земеделски 

култури е необходимо също да се подобри достъпа до средства за инвестиции, да се 

развият пазарите и пазарната инфраструктура и да се насърчи кооперирането. 

П2: Пренос на знания за нови технологии, дейности и практики за устойчиво земеделие  

Слаба страна на земеделското производство, е че преобладаващата част от стопаните (70%) 

нямат подходящо земеделско образование, а само практически опит, а желанието им за 

включване във формални курсове за квалификация и обучение е ниско. Поради това 

повишаването на конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието и развитието на 

нови/нетрадиционни земеделски сектори изисква да се разработят и предложат подходящи 

форми за пренос на знания относно изискванията на пазара, добри управленски практики и 

                                                 
1
Според Проучване състоянието на почвите на територията на МИГ Исперих, почвен анализ в общински 

землища, вкл. мери и пасища и издаване на доклад с конкретни препоръки за добро управление на почвите 

2014 г.,  и Проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на община Исперих,2014 г. 
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подходящи иновационни технологии за конкурентно и устойчиво стопанско развитие, и 

начините за добавяне на стойност към суровините по моделите на ресурсоефективната и 

кръговата икономика.  

П3: Използване на потенциала на природното и културно наследство за устойчив 

туризъм  

Запазеното културно-историческо и природно наследство на територията открива 

значителен потенциал за развитие на туризма. Най-голям потенциал разкрива националния 

историко-археологически резерват “Сборяново” с площ 647 ха, където са регистрирани над 

140 археологически обекти от различни исторически периоди и се намира Тракийската 

царска гробница, под закрилата на ЮНЕСКО. Не се ползва и туристическата атрактивност 

на богатото местно биоразнообразие. Това се дължи на неразвитост на туристическите 

услуги. Поради това има нужда да се насърчат и подпомогнат местните общности за 

създаването и местното управление на устойчиви туристически продукти, развивани и 

управлявани от местната общност в рамките на единна регионална марка. Развитието на 

местата за настаняване и хранене, съчетано със създаването и поддържането на 

туристически маршрути и места за отдих, не само ще създадат допълнителен пазар на 

място за нетрадиционните за Исперих трудоемки земеделски производства
2
, но и ще 

генерира възможности за продажбите на нехранителни занаятчийски изделия за гостите на 

общината.   

П4: Развитие на предприемачеството и растеж на микрофирмите извън земеделието     

Проучванията на територията показват, че  сравнително висок процент от икономически 

активното население има нагласи за предприемачество
3
. Пречка за започване на успешен 

бизнес е липсата на опит и бизнес знания и средства за инвестиции. Това определя 

необходимостта от подпомагане на развитието на предприемаческите и бизнес уменията и 

инвестициите за стартиране на нови предприятия и растеж на неземеделския микро бизнес. 

Има потребност също да се укрепи средата за предприемачество като се насърчи търсенето 

нови знания, творчеството, експериментирането, откривателството сред младежите, които 

са важни за реализацията на предприемаческите нагласи. Опитът от предходния период на 

прилагане на стратегията на МИГ показва, че е необходимо целенасочено да се насърчава 

стартирането, или развитието на бизнеса на младежи, завръщащи се на територията след 

завършване на висше образование, тъй като това допринася за преноса на нови знания на 

територията и зараждането на иновативен бизнес.  

П5: Растеж на малките и средни фирми  

Малките и средни неземеделски фирми (от 10 до 249 души) имат важно значение за нивото 

и динамиката на заетост в икономиката. Те са в неблагоприятно положение в сравнение с 

конкурентите от други региони поради периферността на територията, по-лошата 

инфраструктура и ограниченията на местния пазар на труда. Част от фирмите в 

промишлеността (производство на облекла) имат нужда от инвестиции в оборудване за 

повишаване на конкурентоспособността и справяне с намаленото предлагане на работна 

                                                 
2
Биопродукти, плодове, ядки, семена, зеленчуци, сушени изделия ястия по традиционни рецепти. 

3
 Около една трета от младежите имат нагласи за предприемаческа дейност, а твърдо решение за стартиране 

на свой бизнес заявяват - 10%. Младежите, които обмислят да започнат собствен бизнес са по-малко склонни 

да емигрират. 
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сила на местния пазар на труда. Друга част (производство на метални изделия) имат нужда 

от инвестиции за увеличаване на производството, за да оползотворят възможности за 

растеж на външни пазари. Малките и следни фирми имат също потребност от инвестиции в 

подобряване на енергийната ефективност и условията на труд. Малките и средни фирми са 

готови да насърчат създаването на нови местни фирми, които да заместят външни 

доставчици. Територията има потенциал за привличане на външни инвестиции, особено от 

Турция, с които има развити бизнес контакти.    

Социално включване  

На територията на МИГ Исперих рискът за бедност е по-висок, поради високата 

безработица, частична и сезонна заетост, ниското ниво на заплатите, и високият дял на 

хората, издържащи се от социални помощи и пенсии.  

Рискът от бедност е по-висок в групата на ромите, които по оценки на неправителствени 

организации са около 15% от населението, поради много ниска икономическа активност 

(31%), заетост (14%) и висока безработица (54%). Ромите имат ниска пригодност за 

заетост, тъй като са с нисък образователен статус, повечето нямат професионална 

квалификация, а поради маргинализация нямат изградени трудови навици и мотивация за 

търсене на работа.   

П6: Активиране и интеграция на маргинализирани групи като ромите  

Намаляването на риска от бедност на маргинализирани групи като ромите изисква 

планиране и прилагане на ефективни интегрирани мерки, съответстващи на 

характеристиките на групата, включващи интервенции за повишаване на квалификацията и 

пригодността за заетост, подпомагане на самонаемането и насърчаване на работодателите 

да наемат роми и други групи в риск. Тези мерки трябва да се комбинират с мерки за 

намаляване на риска от маргинализация, като превенция напускането на образованието, 

ранните бракове и наркоманите, подобряване на достъпа до здравеопазване, чрез 

адресиране на рисковите фактори. Има потребност също от подобряване на условията на 

живот в квартал „Запад“ на гр. Исперих  и от развитие на общностни центрове, в районите 

с по-големи ромски общности, които да извършват подкрепяща социална работа с 

общността.  

Жизнена среда за развитие на общността  

Община Исперих е сред по-развитите селски райони на България, със сравнително добро 

ниво на изграденост на техническата и социална инфраструктура, и разнообразие на 

местните услуги: налице са и функционират поделения на държавната администрация, 

образователни структури
4
, МБАЛ, здравни центрове, банки, спортни клубове, доставчици 

на социални услуги за уязвими групи. В общината работят и 24 читалища и нарастващ 

бройграждански сдружения. Въпреки наличието на инфраструктура, местната общност е на 

мнение, че нивото на предлаганите публични услуги в образованието, здравеопазването, 

културата и спорта е недостатъчно за осигуряване на пълноценен социален живот и 

личностно развитие. Всички проучвания на територията показват, че неудовлетвореността 

от качеството на жизнената среда е втория по значимост фактор за напускане на младите 

хора и свързаните с това негативните демографски тенденции. Последното проучване, 

                                                 
4
7 основни училища, една гимназия, една професионална гимназия по селско стопанство, 23 целодневни 

детски градини и 1 обединено детско заведение. 
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показа, че повече от половината младежи обмислят или са взели твърдо решение за 

емиграция, като за близо една четвърт от тях,основна причина за емиграция е липсата на 

пълноценни условия за живот.  

П7: Подобряване на възможностите за оползотворяване на свободното време и 

социална активност 

Включените в разработването на Стратегията родители и млади семейства изразяват силна 

загриженост за липсата на среда и услуги за пълноценно оползотворяване на свободното 

време на децата и младежите, което води до увеличаване на случаите на наркомании, а 

също и до изолация и недостатъчна гражданска ангажираност. Проучването на нагласите 

на младежите на територията на МИГ (2015) показва, че всички интервюирани младежи се 

интересуват от участие в различни клубове и школи по интереси, като над 50% проявяват 

интерес към спортни дейности и състезания, а останалите към клубове и школи по 

изкуствата, или по техника/информационни технологии.Подобни са и проблемите на някои 

от уязвимите групи от населението – възрастни, самотно живеещи/ живеещи в бедни 

семейства в по-отдалечените и малки населени места на общината; те са със затруднен 

достъп до възможностите за спорт, културни дейности, обществен живот и социална 

ангажираност. Това определя необходимост от подобряване на местата и услугите за 

обществен и културен живот, за практикуването на традиции и обичаи, за спорт, за 

личностно развитие и социални дейности, така и предоставянето на качествени услуги, 

способни да отговорят на нуждите и интересите на различните възрастови и социални 

групи на общността. 

П8: Насърчаване на работата в мрежи и партньорствата  

През последните 3 години, по Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих 2010-2013, 

са реализирани 11 проекта от нестопанския сектор, в дейностите на които са се включили 

над 3800 лица. С това МИГ Исперих е натрупала опит, установила е работни партньорства, 

и е способна да мобилизира местната общественост за подобряване на материалните и 

нематериални измерения на качеството на живот за различни възрастови и социални групи 

на територията. Опитът от прилагането на Стратегията за предходния  период, показва, че 

са необходими много по-разнообразни и широки по обхват мерки за насърчаване на 

партньорствата и работата в екип, за са се преодолеят слабите страни на територията.  

За да се създадат и активират партньорства, способни да допринесат за подобряване на 

жизнената среда в различните населени места на общината, е необходимо да се преодолеят 

някои бариери, произтичащи от сегашното социално-икономическо състояние и 

демографската картина в общността. Това са консервативно мислене, атомизиране, 

изключване и изолация на хора и домакинства от уязвимите и маргинализирани групи, 

липса на традиции за екипна работа по инвестиции за колективни транс-поколенчески 

ползи, липса на желание за търсене на нови знания. Необходимо е да се развият и 

ефективни механизми за пренос на информация, знания и умения за ускореното въвеждане 

на подходящи технологични, организационни, социални и екологични иновации, 

включително такива целящи опазването и валоризирането на местното природно и 

културно наследство, развитието на устойчив туризъм и прехода към зелена и 

ресурсоефективна икономика.  
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Околната среда и биоразнообразие 

Състоянието на компонентите на околната среда на територията на МИГ Исперих като 

цяло е добро, поради ограничената индустриална дейност, прилагането на добрите 

земеделски практики, и залесяването в горския фонд на общината. При почвите не са 

регистрирани наличия на тежки метали над ПДК, както и засоляване и вкисляване; нивата 

на ветрова (16,5 ха) и вятърна ерозия са ниски; замърсени от отпадъчни води са 5,5 ха от 

свинекомплексите в местността „Сърта” край гр. Исперих. Свлачищна дейност се образува 

предимно от преливането на язовири на ограничени площи от около 11,0 ха. Замърсяване 

на въздуха се наблюдава при неблагоприятни атмосферни условия и най-вече през 

активния отоплителен сезон като основните източници на замърсяване са автомобилния 

транспорт и средствата за битово отопление на населението. Замърсяването ще намалява с 

по-нататъшното газифициране на територията на Общината. Водните ресурси на общината 

са ограничени, но състоянието им е добро поради свитата промишленост и изградената за 

Исперих пречиствателна станция за отпадни води с проектен капацитет: 12 436 е. ж. 

Състоянието на горите също е добро – те са предимно от държавния горски фонд и на тях 

се извършват редовни залесителни програми. Биоразнообразието в общината е значително 

като ¼ от територията на МИГ попада в някоя от двете зони по НАТУРА 2000 – за 

хабитатите или за птиците. Налице е разнообразие от диворастящи гъби, над 40 дървесни 

видове, и над 100 бр. тревни растителни видове - включително множество лечебни 

растения. При птиците също се наблюдава многообразие от видове – включително 

застрашени от изчезване и включени в Червената книга на България. Сред по-значимите 

екологични проблемни на общината се открояват нерегламентираните сметища и липсата 

на разделно сметосъбиране, както и натискът върху местното биоразнообразие предимно 

чрез залесяване с неместни дървесни видове (установени на 2994 ха), и разчистването на 

горите (1014 ха). Общината планира мерки по отношение на отпадъците чрез закриване и 

рекултивиране на общинско депо за отпадъци на землището на с. Лъвино, както и чрез 

проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на отпадъци. 

П9: Повишаване на информираността и ангажираността за опазване на околната среда 

и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към климатичните промени 

Основен проблем на територията е недостатъчният експертен капацитет за планиране, 

изпълнение и мониторинг на мерки за подобряване на състоянието на видовете в дивата 

природа на своята територия. Все още предстои да се създадат и въведат редица системи за 

наблюдение и програмни документи, по-важните от които са: усъвършенствана и 

разширена система за мониторинг и контрол на околната среда в общината, почвена 

информационна система, план – подпрограма за възстановяване и опазване на 

биологичното разнообразие, подпрограма по ограничаване и снижаване на градския шум. 

Рисковете, свързани с изменението на климата не се познават и поради това се подценяват 

от местните производители. Тези проблеми показват необходимост от повишаване на 

информираността на жителите и бизнеса за ползите за местната общност от опазване на 

околната среда и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към климатичните 

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

Анализът на заинтересованите страни е направен, на основа идентифициране на основните 

потребности за развитие на територията, които могат да се адресират с интервенции от 

ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПОС и определяне на основните заинтересовани групи, които 

могат да допринесат с ресурси, опит, компетентност и знания за решаване на проблемите, 

оползотворяване на възможностите, а също и групите, които могат да бъдат засегнати 

пряко или косвено, положително или отрицателно от прилагането на стратегията на ВОМР, 

включително потенциалните кандидати и ползватели на резултати. Идентифицирани са 15 

групи заинтересовани страни, които имат общи интереси и възможности, свързани с 

реализиране на стратегия за ВОМР, които са изброени в таблицата по-долу.  

Сектор Заинтересовани страни 

М
ес

т
н

и
 в

л
а

ст
и

 

и
 п

у
б

л
и

ч
н

и
 

ст
р

у
к

т
у

р
и

 

1.  Кмет и общинска администрация, Общински съвет Исперих 

2.  22 кметове на населени места и кметски наместници, секретари на кметства 

3.  Поделения на централни институции: Дирекция „Социално подпомагане”; 

Дирекция „Бюро по труда“; ОС „Земеделие и гори“ 

4.  4 доставчици на социални услуги на делегиран бюджет  

5.  9 училища, 25 детски градини; 
11 НПО - училищни настоятелства 

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
и

 с
ек

т
о
р

 

6.  24 Читалища и  24 читалищни настоятелства 

7.  4 НПО и групи в областта на културата и наследството, Исторически музей 

Исперих, 7 НПО - спортни дружества 

8.  НПО и групи всоциалната област и уязвими групи - НПО за интеграция на 

жените, 5 клуба на пенсионери и 3 клуба на хора с увреждания.  

9.  Ромски организации и консултативни съвети - СНЦ НЧ „Рома - Вазово 2007”, 

местната активна група за включване на ромите 

10.  4 НПО и групи с дейност за опазване на околната среда 

11.  НПО и групи за предприемачество и развитие на територията: 
Бизнесцентър, две сдружения за развития на селата, група на младежи доброволци  

Б
и

зн
ес

  12.  Земеделски стопанства/ производители 

13.  Микропредприятия и дребни предприемачи  

14.  Малки и средни  предприятия  

15.  Икономически активни – заети и безработни  

 

На заинтересованите лица ще се разчита да формират партньорства за осъществяване на 

конкретни инициативи, кампании и/или проекти, или да установят стратегически 

партньорства, подпомагащи изпълнението на Стратегиятаза ВОМР на МИГ Исперих. 

Анализът на ресурсите, интересите и потенциалният принос и роля на заинтересованите 

страни е даден в Приложение 24.  
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3.3 Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 

Силни страни Слаби страни 

Развитие на бизнеса и работната сила 

Природни ресурси за разнообразна 

селскостопанска продукция 
Богато природно и културно наследство и 

наличие на значими културни 

забележителности, включително паметник 

на световното наследство, в списъка на 

ЮНЕСКО 
Висок дял на младежите сред земеделските 

стопани и заетите в земеделието   
Нагласи за предприемачество, особено сред 

младежите  
Наличие на експортно ориентирани малки и 

средни фирми  
Наличие на иновативни предприятия за зелена 

икономика, включително подкрепени по 

предходната стратегия на МИГ 
Наличие на образователни институции и 

фирми предоставящи бизнес услуги 
Установено добро партньорство на МИГ с 

ДБТ и бизнеса  
 

Относителна отдалеченост от динамични градски 

центрове  
Веригите за добавяне на стойност в селското 

стопанство са непълни/фрагментирани  - 

произвеждат се ограничен брой продукти за 

крайно потребление, не е развита 

преработващата промишленост  
Дребните и средни земеделски стопанства нямат 

достатъчно бизнес умения, знания и ресурси за 

инвестиции практики за екологосъобразно 

производство, както и активи за по-добра пазарна 

позиция и справедливи цени  
Липсва туристическа инфраструктура и разработени 

стандарти за качествени и устойчиви 

туристически продукти и услуги, допринасящи за 

туристическата атрактивност; липса на традиции 

в предлагането на туристически услуги  
Образованието не е фокусирано към нуждите на 

бизнеса или към създаване на предприемачи за 

зелена, ресурсоефективна, кръгова икономика 
Сравнително ниска икономическа активност и  

висока безработица  
Недостиг на квалифицирана работна ръка за 

водещите предприятия 
Недоразвита готовност за сдружаване и работа в 

екип  

Социално включване 

Сравнително добре развити социални услуги 

за деца в риск  
Създадено доверие на основата на 

осъществени проекти между МИГ и местни 

партньори, работещи в областта на 

социалното включване и интегриране на 

уязвими и малцинствени групи в 

общностното развитие 
Налице са институции и развиващи се 

консултативни структури в областта на 

социалното включване  
 

Много ниска икономическа активност и заетост и 

много висока безработица и висок риск от 

бедност,  на ромите и сходни маргинализирани 

групи 
Висока безработица сред жените и младежите 
Затруднен достъп до здравни услуги и недостатъчно 

предлагане на социални услуги за възрастни хора 

и хора с увреждания, особено в селата  
Социалните услуги са недоразвити спрямо 

специфичните потребности на конкретните 

групи, и част от тях са спорадични - според 

наличието на финансиране. 

Жизнена среда, качество на живот и младежко развитие 

Изградена социална и образователна 

инфраструктура, работещи институции  
Готовност на заинтересованите групи да 

участват в общностни инициативи за 

създаване и поддържане на среда за по-

добро качество на живот и младежко 

развитие 

 

 

 

Недоизградена инфраструктура за социални, 

културни и обществени събития, за трансфер на 

знания и умения за различни видове 

предприемачество, за спорт и отдих на открито, 

за упражняване на интереси за професионално и 

личностно развитие 
Незадоволително ниво на публични услуги, 

включително образование 
Местните партньорства работят спорадично – при 

наличие на средства по проект 
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Околна среда и климат 
Чиста околна среда. Липса на значими 

промишлени замърсители. 
Богато биоразнообразие; около 1/4  от 

територията на МИГ е в зони по Натура 

2000. 

Ограничени водни ресурси за поливно земеделие 
Наличие на нерегламентирани сметища, и 

замърсяване на въздуха от автомобилния 

транспорт 
Капацитетът на общността за устойчиво управление 

на природното наследство е слаб 
Недостатъчна информираност за рисковете от 

изменения на климата и ползите от опазване на 

околната среда биоразнообразието 
Възможности Заплахи 

Растеж на туризма, свързан с историческото и 

културно наследство и потенциал за 

валоризиране на местното природно и 

културно наследство, включително за 

решаване на икономически и социални 

проблеми. 
Подходът ВОМР позволява интервенции за 

социални политики. 
Подходът ВОМР позволява интервенции за 

зелена, ресурсоефективна и кръгова  

икономика и адаптация към климатичните 

промени. 
Развитие на нови партньорства и местен 

предприемачески потенциал за устойчива 

икономика и интернационализиране на 

бизнеса. 
Достъп до информация и водещи знания и 

умения чрез експерти-ментори от външни  

организации за трансфер на технологични, 

организационни и социални иновации.  

Загуба на териториална конкурентно способност,  
Небалансирано развитие на качеството на живот на 

територията на общината за различните социални 

групи, загуба на младо, образовано, активно и 

социално ангажирано население 
Задълбочаваща се изолация на специфични уязвими 

социални групи – жени, възрастни, хора в 

неравностойно положение, малцинства, особено 

в по-малките населени места на общината 
По-нататъшно обезлюдяване на територията. 
По-нататъшно свиване на броя подсектори на 

местната икономика 
Невключване на местните стопанства и 

предприемачи в потоците на стоки и туристи. 
Климатични промени и свързаното зачестяване на 

бедствия, загуба на производителност в 

земеделието и загуба на биоразнообразие. 

 

3.4 Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива 

Група Потребности  
Маргинализирани 

групи  
Предотвратяване на отпадането от началното и средното училище; превенция на 

ранните бракове и наркоманиите; подобряване на достъпа до професионална 

квалификация и обучение; подобряване на условията на живот в кв. „Запад“ на 

гр. Исперих, създаване на интеграционни и общностни центрове в населените 

места с компактно ромско население, подобряване на жизнената среда  

Деца в риск  Завършване на деинституционализацията, разширяване на достъпа и качеството 

на услугите за подкрепа на деца и семейства в риск; подобряване на достъпа до 

образование за децата с увреждания, превенция на ранното напускане на 

образование 

Хора с увреждания 

/Възрастни и 

самотноживеещи  

Подкрепа за ежедневните грижи в дома; подобряване на осигуряване на социални 

контакти и психо-социална подкрепа; достъп до медицинска помощ и здравни 

услуги за отдалечените населени места; осигуряване на достъпна среда; 

подобряване на достъпа до образование и труд (за хора с увреждания в 

работоспособна възраст) 
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4. Цели на стратегията 

4.1 Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията 

Въз основа на предизвикателствата, потребностите за развитие и стремежите на жителите 

територията на МИГ-Исперих, националните, регионални и местни приоритети, са 

определени следната цел и приоритети на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих: 

Стратегическа цел: Интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие, чрез 

разнообразяване и динамизиране на икономическите дейности на територията на МИГ 

Исперих. Укрепване на предприемачеството, човешкия капитал и социално включване, 

даващо социално-икономически ползи и хоризонт за развитие на младите и уязвимите. 

Усилията за постигане на стратегическата цел са организирани в два основни приоритета 

целящи да разнообразят и укрепят местната икономика, както и да повишат качеството на 

живота за различни възрастови и социални групи на територията на МИГ. Стратегия за 

ВОМР за периода 2016-2020 г.на МИГ Исперих запазва двата основни приоритета от 

предходния период, но насочва повече усилия и ресурси за запазване и създаване на 

работни места и социално включване.  

Приоритет I: Развитие на устойчив бизнесе насочен към засилване на потенциала на 

местната икономика да създава и поддържа работни места за хора с различна квалификация 

и умения, включително за хората в риск от бедност и маргинализация. Приоритет 1 

включва всички интервенции, които са насочени към разширяване на възможностите за 

бизнес и заетост и адресират потребности П1 - П5, описани в раздел 3.1, и ще насърчават:   

 Развитие на трудоемки аграрни вериги и добавяне на стойност към местните 

земеделски продукти; 

 Разширяване на производството и конкурентоспособността на местния 

неземеделски бизнес;   

 Развитие и оползотворяване на местния предприемачески потенциал.   

Приоритет II:Социално включване и динамична жизнена средацели да 

укреписоциалната тъкан и връзки чрез включване и предотвратяване на маргинализацията 

на уязвими групи и да подобри качеството на живот.  Мерките по Приоритет IIадресират 

потребности П6 – П9, описани в Раздел 3.1. Те са програмирани да отговорят на основни 

социални потребности на уязвимите и маргинализирани групи, да генерират нови 

партньорства за справяне с местни проблеми и предизвикателства, и подобрявайки 

местните услуги – да повишат качеството на живота на територията на МИГ. Мерките по 

този приоритет са свързани с повишаване на човешкия и социалния капитал, и особено 

готовността за работа в предприемачески екипи за справяне с проблеми на местни 

социални групи, и/или на конкретни населени места. За подобряване качеството на живота 

ще се работи и за създаване на възможности - включително инфраструктура, за активен 

начин на живот и социална ангажираност.  

Първи хоризонтален приоритет на Стратегията насърчава развитието и включването в 

живота на общността на младежите, които са ресурса на територията, на който жителите 

залагат за подобряване на социално-икономическите перспективи на общността. На 

общината са нужни младежи с добро образование и квалификация, които да са привързани 

и се гордеят със своето наследство, да имат уменията и самочувствието да търсят и 
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намират новото, и които да са в основата на развитието на силна местна икономика, 

изграждана чрез  по-пълно използване на ресурсите, и устойчиво оползотворяване на 

местното културно-историческо и природно наследство.  

Вторият хоризонтален приоритетцели изграждане на мрежи и партньорства за 

насърчаване на новите идеи и пренасяне на добри практики чрез сътрудничество с водещи 

организации в страната, и чрез вътрешно-териториалното и транс-териториалното 

сътрудничество с други селски територии. Дейностите по този приоритет ще насърчават 

трансфера на всички видове иновации – технически, технологични, организационни, 

социални, екологични,за изпълнение на следните задачи - укрепване на местното 

предприемачество и работата в екип, общо социално икономическо оживяване на 

територията. 

4.2 Специфични цели 

В рамките на Приоритет I Развитие на устойчив бизнес са формулирани две специфични 

цели. Таблицата по долу резюмира ресурсите, комбинацията от мерки и резултатите по целите 

на Приоритет 1.    

Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет I 

Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2023 г 

Планирани 

разходи 

(хил.лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 1 

Земеделски стопанства, разширили или 

модернизирали производството на плодове, 

зеленчуци, етерично-маслени и медицински 

култури и животновъдство  

15 

1 018 

М1.3, М4.1, 

М4.2  

(М7.4, М21) 
Проекти, насърчили по-доброто организиране на 

хранителната верига 
4 

Цел 2 

Брой подпомогнати съществуващи предприятия, с 

повишена конкурентоспособност  
13 

2 274 

М6.4, 

М ОПРЧР 1,  

ОПИК1, 

(М7.4, М21) 

Брой подпомогнати нови предприятия 6 

Участници в мерки за предприемачество в 

самостоятелна заетост при напускане на 

операцията 

10 

Цел 1&2 Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти 30   

 

Специфична цел 1 (Цел 1): Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез 

насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги  

За постигането на Цел 1 Стратегията ще насърчава инвестиции за разнообразяване към 

нови/нетрадиционни за земеделските стопанства земеделски продукти и биологични 

земеделски производства в малките и средните земеделски стопанства (М4.1
5
) и 

преработката на местна земеделската продукция (М4.2) за осигуряване на по-висока 

добавена стойност и заетост. Чрез Стратегията ще се насърчава хоризонталното и 

вертикално коопериране в производствената верига, включително и  чрез колективни 

инвестиции (по М4.2). Тези дейности ще се съчетават с мерки за повишаване на 

техническите знания и предприемаческата култура на земеделските стопани и заетите в 

земеделието (М1.3) като особено внимание ще се отделя на преноса на знанията за 

методите и/или технологиите за устойчиво селско стопанство, диверсификацията на 

                                                 
5
 М 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства; М 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти; М 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства.  
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стопанствата в/извън земеделието, участието на стопанствата в къси вериги на доставки, 

разработването на нови възможности за стопанска дейност и на нови технологии, особено 

такива в съответствие с хоризонталните приоритети по ЕСИФ.  

Помощ в тази насока ще оказват и проектите по М21
6
, по която ще се популяризират 

различни технологични и организационни иновации приложими в земеделските стопанства 

и преработващите предприятия. Специално създадени пазари за местни продукти (по 

М7.4), включително произвеждани от подкрепените стопанства и предприятия, ще 

спомогнат за скъсяването на веригите за доставки до местни клиенти и гости на 

територията.  

Чрез мерките по Цел 1 ще се подпомогнат 18 земеделски стопанства и 4 предприятия за 

преработка на селскостопанска продукция, ще се развие инфраструктурата на 2 пазара за 

местни селскостопански и занаятчийски продукти.  

В резултат на прилагането на мерките Цел 1 ще се повиши производителността и 

конкурентоспособността на земеделските стопанства и ще се разнообрази земеделската 

продукция като 15 стопанства ще разширят и производството на земеделски продукти в 

трудоемките сектори като плодове, зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури, 

включително биологична продукция, и ще се повиши местната преработка на земеделски 

продукти и продажбата на земеделски стоки на местния пазар. Освен товаще се 

разнообрази асортимента на местно произведени селскостопански продукти за крайно 

потребление, ще се увеличат продажбите на дребно на местни продукти. Мерките целият 

пряко създаване на 10 работни места, но те се очаква да имат и мултиплициращ ефект 

върху производството и заетостта в дългосрочен период.  

Специфична цел 2 (Цел 2): Разнообразяване на икономическите дейности чрез 

развитие на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието  

Интервенциите по тази цел са насочени към разнообразяване на икономическите дейности 

чрез насърчаване на предприемаческата активност в неземеделските сектори на местната 

икономика с акцент върху развитието на устойчиви туристически продукти (М6.4
7
), 

повишаването производителността и разширяване на пазарите на съществуващите МСП 

(М6.4, ОПИК1) и насърчаване на предприемачествотоот младежи и хората от уязвими 

групи (М6.4, ОПРЧР1). Освен това, предвидени са и дейности за активизиране и включване 

в местната икономика на микропредприемачи от малцинствените групи (ОПРЧР1). 

Стратегията предвижда и разработването на туристически продукт – включително 

маршрути за организиран и неорганизиран туризъм, както и регионална марка със 

стандарти в настаняването, храненето и анимацията за туристите, подсигуряващи не само 

качеството на туризма, но и маркетинга на местни качествени храни и занаятчийски 

изделия на гостите на територията. 

В рамките на тази цел ще се насърчава колективната работа в екипи, внедряването на 

техники и технологии за по-висока производителност, за ресурсна ефективност, за по-

                                                 
6
М21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа; М7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за 

селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура;  
7
 М6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП; ОПРЧР1: 

Развитие на предприемачеството 
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пълно оползотворяване на местно ниво на моделите и практиките на кръговата икономика 

(М21).  

Ще се подпомага и установяването на трайни партньорства между общината, бизнеса и 

гражданския сектор за развитие на туристически продукти, обединението на земеделските 

производители за развитие на производства с висока добавена стойност, на стопаните и 

предприемачите за прехода към зелена, ресурсоефективна, и по-социално отговорна 

икономика. 

В резултат на интервенциите, мерките по Цел 2 ще подпомогнат инвестиции за повишаване 

на конкурентоспособността на 13 съществуващи, и ще се подпомогне създаване на 6 нови 

МСП ще се разширят асортиментаи пазарите на местно произведени стоки, ще се подобри 

качеството на услугите, предлагани за местното население. Мерките ще подпомогнат 

самонаемането на 10 души и разкриването на 20 нови работни места 

Подкрепата по двете цели на Приоритет I ще се насочи с предимство за 

предприемачество и създаване на заетост сред уязвимите групи – особено жените и 

младежите, заради установените проблеми на заетостта и тяхното недостатъчно 

включване в социално икономическия живот на територията. Така ще се дадат повече 

възможности за предприемаческа дейност и професионално развитие за тези групи, и за по-

висока тяхна финансова независимост;  с това се цели да се компенсира сегашната им 

неравнопоставеност на пазара на труда, и последващата им емиграция по икономически 

причини. Освен това, приоритет е и генерирането на заетост за хората в неравнопоставено 

положение, както и за хората от маргинализираните социални групи.  

Устойчивостта на резултатитеинтервенциите по Приоритет I зависи от създаването и 

поддържането на подходяща среда за приобщаване на изключените, и подобряване 

качеството на живота на активните. Именно това са главните задачи на интервенциите по 

Приоритет II на МИГ Исперих. 

В рамките на Приоритет ІІ: Социално включване и динамична жизнена среда отновоса 

формулирани две специфични цели.  

Ресурси, комбинация от мерки и резултатипо Приоритет II 

Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2023 г 

Планирани 

разходи 

(хил.лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 3 

Участници в неравностойно положение, които след 

подпомагане са започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с образование/обучение 

или са получили квалификация или са включени в 

социални и здравни услуги 

120 600 ОПРЧР 1 

Цел 4 

Население и населени места, които се 

възползват от подобрените услуги 
14 000 

1 340 М7.4, М21 
Брой нови партньорства решаващи проблеми на 

социални групи и населени места в общността 
6 

 

Специфична цел 3 (Цел 3): Включване и интегриране на уязвими и малцинствени 

групи в устойчивото социално икономическо развитие на общността 

Проблемите на уязвимите групи - социално изключване и маргинализиране, са резултат на 

дълги натрупвания на въздействията на различни социално икономическа фактори 

произтичащи от преструктурирането на икономиката и особено на селското стопанство. 

Стратегията предвижда прилагането на интегрирани проекти, насочени към активиране и 
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повишаване пригодността за заетост на маргинализирани групи като ромите, като в същото 

време се повишава и достъпа на групите до социални и здравни услуги. Тези дейности ще 

се финансират основно чрез мярка ОПРЧР2
8
, но ще бъдат допълвани от интервенции по 

М21 и М7.4, като на основата на междусекторни партньорства между местната власт 

бизнеса и НПО сектора, ще се финансират проекти, създаващи среда за включването на 

уязвимите и малцинствени групи в общия социално-икономически живот на 

общината.Приоритет ще бъде даден на интегрирането на най-уязвимите, като жителите 

на квартал „Запад“ в град Исперих,  

По мерките по Цел 3 се предвижда включване на 150 души в риск от маргинализация, 

предимно ромите, в мерки за активиране и заетост и предоставяне на достъп до социални и 

здравни услуги. В резултат на тяхното прилагане ще се подобри пригодността за заетост 

или социалния статус и достъпа до здравни и социални услуги на 120 души в риск от 

маргинализация. 

Помощ за постигането на устойчиви резултати е  планираното сътрудничеството с водещи 

национални организации и поставеният приоритет за социални иновации, финансирани 

включително по М21. 

Специфична цел 4 Насърчаване на активния начин на живот, иновативността и 

социалната ангажираност в общността, чрез подобряване на местни основни услуги за 

селското население, включително развлечения и култура и свързаната с тях 

инфраструктура. 

Мерките по Цел 4  (М21 и М7.4) ще финансиратсъздаване на среда 

благоприятстващаактивния начин на живот,придобиването на нови знания и умения, 

личностното развитие, контактите между хората в общността и работата в екип, 

иновативността, социалната ангажираност. Ще се  подобрява достъпа до основни услуги за 

населението – включително за социални, културни и спортни дейности, като подкрепа ще 

бъде оказвана за създаването на места и обществени услуги за отдих и свободно време, за 

спорт на открито, за многофункционални помещения за социален живот и за развиване на 

знания и умения, необходими за икономиката на знанието, и/или за зелената и 

ресурсоефективна икономика; ще се подпомага и инфраструктура, подкрепяща обичайния 

начин на живот и практикуването на обичаите и традициите.  

Част от дейностите ще подкрепят формирането на работещи местни партньорства, които да 

реализират малки проекти за устойчиво решаване на наболели социално-икономически и 

екологични проблеми и дефицити по населени места, като ще се работи в тясна връзка с 

дейностите за активизиране и интеграция на малцинствените групи по Цел 3 на 

ПриоритетII.Чрез партньорства ще се търси и ангажиране местните хора в опазването на 

природното и културно-историческо наследство, превръщането му в източник на гордост и 

възможност за постигане на обществен и личен напредък. Ще се насърчава и гражданската 

активност за активизиране на местната общност по общи инициативи, за решаване 

проблемите на отделни социални групи или населени места, включително такива свързани 

с опазването на околната среда и/или биоразноообразието, за повишаване на 

икономическата активност и заетостта сред уязвимите и маргинализирани групи, за 

превенция на маргинализацията чрез намаляване на броя на отпадналите от образование 

                                                 
8
 ОПРЧР2. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 
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деца, за подобряване на здравния статус на маргинализираните общности на територията 

на МИГ-Исперих. 

За устойчивост на партньорствата и резултатите отново ще се разчита на приноса на 

мрежата от външни водещи организации, чрез които да се въведат подходящите 

организационни и технологични иновативни решения. 

Това ще доведе до увеличаване привлекателността на населените места за младежи и 

семейства с деца, и повишаване качеството на живот за различни социални и възрастови 

групи.Планирано е интервенциите по Цел 4 да доведат на подобряване на услугите за 

14 000 души в поне 12 населени места.   

 

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките 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 

Стратегията адресира потребностите за развитие на територията като отчита силните 

страни и потенциала за развитие на територията, както и слабите страни и пречките за 

осъществяване на програмираните интервенции по различните цели.  

Потребности, цели и мерки на Стратегията за ВОМР на Миг-Исперих  

Потребност Специфични цели Мерки 

П1. Създаване или разширяване на производството 

на конкурентни и екологосъобразни стопанства и 

повишаване на  кооперирането в аграрната верига 

П2. Пренос на знания за нови технологии, 

дейности и практики за устойчиво земеделие 

Цел 1. Развитие на балансирано и 

конкурентно земеделие чрез насърчаване 

на инвестиции и пренос на знания в 

трудоемки аграрни вериги 

М 1.3,  

М 4.1,  

М 4.2, 

М21 

 

П3. Използване на потенциала на природното и 

културно наследство за устойчив туризъм 

П4. Развитие на предприемачеството     

П5. Растеж на малките и средни фирми 

Цел 2. Разнообразяване на 

икономическите дейности чрез развитие 

на предприемачеството и разширяване на 

производството и конкуренто-

способността на МСП извън земеделието 

М6.4, 

ОПРЧР1, 

ОПИК-1, 

М21 

 

П6. Активиране и интеграция на маргинализирани 

групи  

Цел 3. Включване и интегриране на 

уязвими и малцинствени групи 

ОПРЧР 2 

М21  

М7.4 

П7. Подобряване на възможностите за 

оползотворяване на свободното време и социална 

активност 

П8. Насърчаване на работата в мрежи и 

партньорствата 

П9. Повишаване на информираността и 

ангажираността за опазване на околната среда и 

биоразнообразието, и предотвратяване и 

приспособяване към климатичните промени 

Цел 4. Насърчаване на активния начин 

на живот, иновативността и социалната 

ангажираност 

М21  

М7.4 

 

В рамките на Цел 1 се разчита на потенциала за развитие на устойчиво и биологично 

земеделие в общината (27.7 хиляди хектара ИЗП; чиста околна среда), на човешкия 

потенциал на работещите в земеделието (1100 земеделски стопани, почти половината на 

възраст под 40 г.), неизползваните човешки ресурси на общината поради безработица и 

маргинализация. Отчитат се и слабите страни (отдалеченост на стопаните от големи пазари 

за маркетинг на прясна продукция; липса на преработващи мощности в територията; слаба 

пазарна позиция на земеделците - рискове пред дейността в трудоемки подсектори; 
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консервативно мислене - неотчитащо климатичните промени; нежелание за сдружаване за 

колективни ползи; липса на квалификация и умения сред наличната безработна ръка).  

Прави се възможното за снижаване на риска пред стопанствата в трудоемките сектори чрез 

насърчаване на преработката на продукцията им до крайни продукти и разширяване на 

пазарите чрез развитието на устойчив туризъм и подкрепа за кооперирането (подкрепяни 

по Цел 2).  

В рамките на Цел 2 се отчита неоползотворения потенциал на местното културно и 

природнонаследство за развитие на устойчив бизнес и заетост в туристическите услуги. 

Паралелно, отчита се потенциалът на малките и средни предприятия, да разширят  

присъствието си на международните пазари, да създадат и поддържат работни места за 

висококвалифицирани млади специалисти – включително проектанти, дизайнери, 

технолози и инженери, специалисти в ИКТ и т.н. Внимание се обръща и на 

възможностите за създаване на нови предприемачи, които да добавят и надграждат над 

местните производствени вериги за добавяне на стойност, или да подобряват услугите за 

бизнеса или конкретни социални групи (налице е резерв от 400-600 младежи с 

предприемачески нагласи).  

Дейностите по Цел 1 и Цел 2 ще са с ограничен успех, ако не се адресират слабостите по 

отношение на наличната работна сила (работната сила е намаляла с 3 350 души, или с 

27%; 60% от работната сила е с относително нисък образователен статус), изключването на 

маргинализираните групи (всяко 8-мо домакинство живее в бедност), и лошото качество 

на живота особено за образованите и икономически активните младежи и жени, тъй 

като те са основните двигатели за устойчиво развитие на местните икономически сектори в 

средносрочен и дългосрочен план. Нерешаването на социалните проблеми ще засили 

маргинализацията и изолацията сред уязвимите групи, социалното разслоение и 

отчуждението, бедността, престъпността, здравното състояние на работната сила, 

състоянието на околната среда и биоразнообразието. 

Заради това мерките по Цел 3 и 4 на стратегията целят активизиране иприобщаване на 

уязвимите групи в общия социално икономически живот на територията, както и  да 

поддържат такава жизнена среда, която е способна „да отгледа“ и задържи мотивирани, 

образовани и социално ангажирани граждани допринасящи за устойчиво местно развитие.  

Стратегията на МИГ Исперих е ориентирана към националните приоритети на 

Стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

определени в българските стратегически документи на национално, регионално и местно 

ниво. Тя е програмирана да допринася към целите на Плана за развитие на Община 

Исперих и стратегическите документи на общината за развитие на туризма, социалните 

услуги и интегриране на ромите.  

Стратегията на МИГ Исперих допринася за интелигентен и устойчив растеж чрез 

подпомагане на развитието на МСП и предприемачеството, като дава силен приоритет на 

секторите и областите определени в Националната стратегия за насърчаване на малките и 

средните предприятия 2014-2020 г. и  Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г. 

Стратегията на МИГ Исперих насочена също към приобщаващ растеж чрез интегрирани 

мерки за социалното включване, повишаване на икономическата активност и заетостта на 

уязвими групи и ромите  така допринася за Национална стратегия за намаляване на 
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бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Националната стратегия за 

интегриране на ромите 2012-2020 г.  

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията 

Стратегията на МИГ Исперих включва широк спектър от иновативни характеристики, 

които адресират по нов начин потребностите на територията и допринасят да се развие и 

оползотвори нейния потенциал, които отговарят на всички критерии за иновативност, 

определени в Наредба 22/14.12.2015 г
9
. Основните иновативни характеристики на 

стратегията, които са описани по-подробно в отделните части на този документ, са както 

следва: 

1. При разработване на стратегията, в рамките на провежданите консултации и обществено 

обсъждане със заинтересованите страни, за първи път се приложи методътOPERA
10

, който 

комбинира индивидуална и екипна работа за постигане на консенсус при вземане на 

решения.  

2.Иновацияза територията на МИГ Исперих ще бъде прилагането на многофондова 

Стратегия за ВОМР, която включвамерки от ПРСР; мярка 7.4 от Регламент (ЕК) 

№1305/2013; мерки от ОПРЧР и мярка от ОПИК, както и мярка 21 по чл. 10, ал., на 

Наредба 22/14.12.2015 г.  

3. Стратегията на МИГ Исперих насърчава развитието на продукти с висока добавена 

стойност и развитие на нетрадиционни за територията производства, като менюто от мерки 

за първи път включва инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти 

чрез мярка М4.2. С подкрепата на М21, М4.2 и М6.4 се предприема и създаването на 

интегриран туристически продукт за валоризация на природното и културно наследство 

на територията, съответно зоните по НАТУРА2000 и Националният археологически 

резерват „Сборяново” и „Тракийската царска гробница” от Свещари (ІІІ -ІV в. пр. н. е) - 

включена в листата на Световното и културно наследство на ЮНЕСКО. Развиването на 

туристическият продукт ще се основава на стандарти за качество, което е иновация за 

територията. 

4. При разработването на стратегията включването на ромската общност в подготовка на 

стратегията на МИГ Исперих се наблюдаваше и оценяваше чрез система от показатели, 

разработениот европейската мрежа на ромските организации ERGO
11

. Това е иновативен 

подход, който позволи включването на ромската общност при разработването на 

стратегията и мярката ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности.При изпълнението на стратегията този подход ще се разшири като се извършва 

периодична оценка на включването на уязвими групи. 

5. По част от мерките на стратегията се предвижда иновативен начин за включване на 

местните общности в разработването и избора на проекти в обществена полза. 

Иновативни за територията са:  

a. Схемата за малки инфраструктурни проекти (в мярка М7.4);  

b. Схемата за пакетни проекти (в мярка М21). 

                                                 
9
Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
10

http://www.capability.cz/en/news/-45/. 
11

European Roma Grassroots Organisation (ERGO) - www.ergonetwork.org 

http://www.capability.cz/en/news/-45/
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Подходът, който предлагаме в стратегията, е съобразен с желанието на хората в Исперих и 

в по-малките населени места, по собствена инициатива, да решат конкретни проблеми на 

своето населено място, като подобрят местните условия за бизнес развитие, за 

благосъстояние на домакинствата, за личностно развитие на младежите и децата, в 

областта на екологията, или в други сфери. Част от бюджета на посочените мерки е за 

малки проекти, предложени от граждани и инициативни комитети. Решението за подкрепа 

на дадена проектна идея ще се постига чрез консенсус, в рамките на обществено обсъждане 

и одобрение. Предвиждаме в процедурния наръчник (чл. 45, Наредба 22/14.12.2015 г.), за 

прилагане на стратегията да бъде определен реда, по който проектните идеи или 

инициативи да получат публичност и подкрепа за реализиране, чрез обществено 

обсъждане. Включването на широк кръг от нови участници, в процеса на вземане на 

решения на местно ниво, носи добавена стойност към Стратегията. Този иновативен 

подход е в съответствие със стратегическата цел за включващо развитие и  него се придава 

собственост и върху резултатите от прилагане на Стратегията за ВОМР. 

6. Стратегията предвижда преноса на знания и иновации, чрез изграждане на мрежа за 

сътрудничество с водещи организации на национално и регионално ниво, които са 

посочени в Раздел 8.3.4. Основната задача на тази мрежа ще бъде да оказва експертна 

помощ на местната общност при иновативното решаване на идентифицираните от 

партньорствата по конкретни населени места и целеви групи проблеми. 

7. Стратегията предлага и иновативен метод за мониторинг и оценка, като включва 

система от количествени показатели за оценка на качеството на партньорството и 

включването на уязвими групи (виж раздел 8.4).  Връзките и взаимодействията в местната 

общност влияят върху обхвата и характера на това, което ЛИДЕР постига на територията. 

Оценката на ефективността на партньорството ще спомогне да идентифицираме липсите, 

да измерим различията, да докажем предимствата, да обменим опит, и като се съобразим с 

поуките - да постигнем по-добри резултати в прилагане на стратегията.  

8. По всички мерки на стратегията, в критериите за оценка, е даден приоритет за 

иновативност на проектите и подходите с тежест минимум 10%, чрез което се насърчават 

иновации в методологията, разработването, управлението и оценката на проектите (виж 

критериите за избор на мерките).  

При изпълнение на стратегията, МИГ Исперих ще идентифицира, инициира, подкрепя и 

споделя иновации не само в териториалния обхват на Стратегията, но и с други местни 

инициативни групи от страната и ЕС, чрез участие по мярка 19.3 Подготовка и изпълнение 

на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи. 
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4.5. Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите 

Интервенционната логика на стратегията на МИГИсперих е представена в подробности в 

раздели 4.1- 4.2, включително йерархията на целите по приоритети, специфични цели и 

ключови показатели. Подробна информация за целите за крайните продукти 

(изпълнението) и резултатите са дадени в раздел 9. Схемата по-долу обобщава йерархията 

на целите на цялата стратегия за ВОМР на МИГИсперих. 
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5. Описание на мерките 

5.1 Мерки от Програмата за развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд 

за развитие на селските райони) 

Мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства 

Цели и обхват на мярката   

Мярката, допринася за постигането на Цел 1 на стратегията за ВОМР и за хоризонталните 

приоритети чрез дейности целящи:   

1. Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в 

земеделието на територията на МИГ Исперих, приоритетно сред дребните и малки 

за общината земеделски производства; 

2. Насърчаване хоризонталните връзки в селското стопанство на територията, чрез 

обмяна и споделяне  на опит, знания и добри практики за развитие на сектора. 

Мярката пряко адресира установената нужда от повишаване на човешкия капитал в 

земеделието на община Исперих – особено сред дребните и средните производители за 

нетрадиционни за общината земеделски производства. Чрез мярката ще се постига 

трансфер на знания и иновации за устойчиво земеделско развитие на микро ниво чрез 

обмяна на опит и добра практика. На ниво сектор ще се постига по-балансирано развитие 

на земеделския сектор, създаване на по-разнообразна суровинна база за преработка на 

територията на МИГ, както и предпоставки за по-висока туристическа привлекателност на 

основата на устойчиви туристически продукти. 

Мярката допринася за  националните целите на ВОМР (цел 2, 3, 4 и 6) и пряко за приоритет 

1 на ПРСР чрез преноса на нови знания.  

Допустими получатели 

Бенефициенти по мярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез 

посещения на земеделски и горски стопанства. Организациите трябва да извършват 

научно-изследователска дейност или да извършват образователна или обучителна дейност 

в областта на селското стопанство или горското стопанство или биотехнологиите или 

хранителните технологии или да извършват дейности в неправителствения сектор в 

областта на селското или горското стопанство или околната среда или водите. 

 Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални 

акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления 

„Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна 

медицина“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“; 

 Професионална гимназия, или ЦПО по Закона за професионалното образование и 

обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 

621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Хранителни технологии“, 640 

„Ветеринарна медицина“. 

 Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и 

научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или 

околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са 
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организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската 

академия на науките, Закона за горите.  

 Неправителствена или браншова организация с предмет на дейност в областта на 

селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на 

опазване на околната среда или в областта на водите.  

Допустимите получатели трябва да отговарят на изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г. 

Допустими дейности  

Подпомагат се дейности по организиране на групи от земеделски стопани от територията 

на МИГ Исперих и провеждането на посещения за краткосрочен обмен на опит в 

земеделски стопанства. 

Посещенията ще се извършват в земеделски стопанства на територията на МИГ Исперих, с 

цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа или 

организация на работата и обмяна на опит между участниците.  

Посещенията на стопанства трябва да са насочени към запознаване с методите и/или 

технологиите за устойчиво селско стопанство, диверсификация на стопанствата в/извън 

земеделието, участието на стопанствата в къси вериги на доставки, разработването на нови 

възможности за стопанска дейност и на нови технологии.  

В стопанство, избрано за нуждите на обмяната на опит се извършва демонстриране на 

практиките и обектите, които са предмет на обмяната на опит, от представител на 

обучаващата организация или представянето се извършва от собственика или управителя 

на стопанството.  

Продължителността на посещението и провеждането на краткосрочния обмен на опит в 

земеделско стопанство е еднодневна.  

Участници в посещенията са регистрирани земеделски производители, развиващи основна 

земеделска дейност на територията на Исперих, и работещите в тях членове на семейството 

или наети. 

Допустими разходи 

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 1303/2013, 

Регламент (EC) 1305/2013. 

При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи: 

1. Разходи за възнаграждения за преподаватели (хонорари) и собственика или управителя 

на стопанството, което се посещава;  

2. Разходи за пътни на преподавателите; 

3. Разходи за нощувки и дневни на преподавателите;  

4. Разходи за наем;  

5. Разходи за материали, свързани с демонстрираните практики;  

6. Разходи за осигуряване на материали за участниците;  

7. Разходи за кафе паузи и обяд за участниците; 

8. Административни разходи за организация на посещението - до 20% от преките разходи 

9. Предварителни разходи за разработване на: 

 Кратка учебна програма с тема, цели и задачи на посещението на стопанството за 

обмяна на опит;  

 Обосновка на избраното стопанство за посещение във връзка с учебната програма;  
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 Описание на стопанството и конкретните практики или обекти, които ще се 

представят при посещението;  

 Теми за дискусия с участниците в посещението и обмяната на опит.  

Финансови условия  

Подпомагането е до размера на реално извършените разходи за краткосрочен обмен на 

опит и посещения в земеделски стопанства.   

Максимално допустимата помощ за 1 лице, участник в еднодневно посещение е 300 лв.  

Максималният интензитет на помощта е 100%.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 18 000 лв. 

Критерии за оценка на кандидатите и относителната им тежест 

Процесът на избиране на проекти за финансиране ще се осъществява с публични обяви, 

като при избора ще се прилагат критериите, дадени в таблицата по-долу. 

Критерии и показатели  
Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 т.   

Максимален 

брой точки 
1. Обосновка на тематика за обмяна на опит/учебно съдържание  40 
Приложимост на тематиката на практическото посещение за демонстрация 

и/или обмяна на опит за съответния сектор или проблем 
0-40 

 

2. Опит на екипа 20 

Професионален опит на преподавателя или собственика/управителя на 

стопанството 

0-20 
 

3. Материална база в демонстрационното стопанство 40 

Съответствие на стопанството за демонстриране на практики и обмяна на 

опит и съпоставими обекти, предмет на тематиката при обмяна на опит 
0-40 

Максимален брой точки   100 
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Мярка 4.1: Инвестиции в земеделски стопанства 

Цели и обхват на мярката   

Мярката подпомага инвестиции в земеделските стопанства, които допринасят за 

постигането на Цел 1 на стратегията за ВОМР.  

Мярката насърчава инвестиции за: 

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

2. въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия 

капитал; 

3. развитие на сътрудничество между земеделските стопани. 

По мярката приоритетно се подпомагат инвестициите за развитието на производството на 

плодове и зеленчуци, включително гъби, етерично-маслени и медицински култури и 

животновъдството. Приоритет се дава и на интегриране на земеделското производство в 

местни вериги за добавяне на стойност посредством подкрепа за колективни инвестиции и 

интегриране с М4.2 за активи за съхранение, обработка, преработка, създаване и 

поддържане на къси вериги на доставка включително на производители, участващи в 

развитието на устойчиви туристически продукти.  

Мярката има пряк принос за националните цели за ВОМР (цел 2 и 5) чрез насърчаване на 

диверсификацията в нетрадиционни земеделски сектори и стимулирането на създаването 

на нови аграрни вериги и насърчаване на инвестиции в ресурсна ефективност и използване 

на природния потенциал. По този начин тя адресира също ПО 2A, 2Б, 3A, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 

6Б на ПРСР и приоритетите на ПРСР за ВОМР. 

Допустими получатели 

Допустими кандидати/получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката са: 

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или 

няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски 

продукти, както и подготовка на продукцията за продажба; 

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции,одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от 

ПРСР 2014 - 2020 г.,които са от полза на цялата група или организация на производители и 

са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на 

земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на 

продукцията за продажба. 

3. Допустими получатели за колективни инвестиции. За подпомагане само за проекти за 

колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по 

Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са 

извън посочените в т. 1 и т.2.  Изискванията за ЗП посочени в т.1 се отнасят до ЗП, 

участващи в ЮЛ. Никое от лицата, участващи него не следва да притежава доминиращо 

влияние върху дейността на кандидата и да участва в проекта със СПО на земеделското си 

стопанство, който надвишава 30 на сто от общия стандартен производствен обем, 

формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на 

членовете, с които те участват в проекта. ЗП, формиращи кандидата за колективна 
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инвестиция не следва да са свързани предприятия  помежду си или предприятия партньори 

по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. 

Кандидатите/получателите по т. 1, 2 и 3  трябва 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 Исперих и да осъществяват дейностите по проекта на 

същата територия и да отговарят на всички останали изисквания на Наредба 

22/14.12.2015 г. 

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на: подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 

2014 – 2020 г.,с изключение на разпоредбата за минималният стандартен производствен 

обем на земеделското им стопанство, която се изменя по следния начин:  

 Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство е не по-

малко от левовата равностойност на 4 000 евро.  

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГ Исперих, може да въвежда 

ограничение за максималния производствен обем на кандидатите.   

Допустими дейности  

По мярката са допустими проекти за инвестиции в материални и нематериални активи, 

включващи една или няколко от изброените по-долу дейности: 

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи; 

2. Подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите на 

земеделски продукти; 

3. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; 

4. Подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти; 

5. Разширяване на производството.   

Проектите могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции 

за: 

 подобряване условията на труд;  

 опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци;  

 подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; 

 подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други 

условия на производство. 

Допустими са само инвестиции, свързани с първично селскостопанско производство, 

подготовка на продукцията за пазара и съхранение на собствени продукти, описани в 

приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГИсперих, може да ограничава 

вида на допустимите дейности и/или продукти и/или разходи за определени приеми.  

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да отговаря на изискванията на 

подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. 



34 

 

Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на МИГ 

Исперих. 

Бенефициентите и/или работещите в техните стопанства задължително се включват поне 

веднъж в дейности по М1.3, ако такива се провеждат до края на 2020 г.  

По мярката се прилагат останалите изисквания за обхвата на дейностите и проектите, 

определени в подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 1303/2013, 

Регламент (EC) 1305/2013, подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. 

При спазване на горните изисквания допустими са всички видове разходи, подробно 

определени в подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. като: 

 Изграждане или подобрение на недвижима собственост, използвана за земеделското 

производство;  

 Закупуване, включително чрез финансов лизинг и инсталиране на нови машини, 

оборудване, земеделска техника и прикачен инвентар, необходими за земеделското 

производство; 

 Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;  

 Закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнението на проекта;  

 Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг,  ноу-хау, придобиване 

на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  

 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.  

По мярката се прилагат изискванията и ограниченията за допустимите разходи, определени 

в подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.“ 

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лв., а 

максималният размер е 100 000 лв. 

Интензитетът на помощта е 50% от допустимите разходи по проекта. Ставката се  

увеличава с допълнителни : 

 20 процентни пункта за млади земеделски стопани съгласно определението в 

Регламент (ЕС) 1305/2013, или стопани, които вече са се установили през петте 

години преди подаването на заявление за подпомагане; 



35 

 20 процентни пункта за колективни инвестиции, съгласно определенията в  подмярка 

4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

 20 процентни пункта за операции, подпомагани в рамките на Европейско 

партньорство за иновации (ЕПИ); 

 20 процентни пункта за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата 

ангажименти по мярка „Биологично земеделие” от ПРСР. 

Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля90 %.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 650 000 лв. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 100 000 лв. до края на прилагане на стратегията. 

До 50 % от бюджета по всяка процедура е се заделяза кандидати: младежи на възраст от 

18 години - до не навършени 40 г. към датата на кандидатстване, жени, уязвими групи 

(хора с увреждания и лица, с регистрация в ДБТ над 1 година). При липса на кандидати, с 

решение на УС на МИГ Исперих, бюджетът се освобождава и пренасочва за останалите 

кандидати по мярката за конкретната процедура на прием. 

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест  

 

Критерии и показатели  
Максимален 

брой точки 
Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 25 

т.   

1. Принос за разнообразяване на земеделското производство  65т. 

1.1. Проектът е за дейности в сектор зеленчуци, гъби, плодове, 

етерично маслени и медицински култури, ядки и семена за 

човешка консумация, животновъдство (без калифорнийски 

червеи) или друга земеделска дейност/ сектор 

0 - 39 

1.2.  Проектът е на стопанство в преход към или вече 

сертифицирано за биологична продукция 
0 - 11 

1.3.  Колективни инвестиции; инвестиции на групи 

производители, или на организации на производители 
0 - 15 

2. Създаване на работни места и социално включване, 

иновации и устойчиво развитие  
35 

2.1.Проекти на младежи, до 40 г., и/или жени-предприемачи. 
0 -5 

2.2. Проекти на представители от уязвими групи (хора с 
увреждания или безработни с регистрация над 1 година в 
ДБТ) 

0 - 4 

2.3. Проектът създава нова заетост в стопанството: (5т. – за 

годишна работна единица) 
0 - 15 

2.4. Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната ефективност 

и смекчаване на последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях(съгласно критериите в Насоките на 

МОСВ  за М4.1) 

0 - 11 
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Проектът въвежда иновации 

Максимален брой точки   100 

„Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към отделните 

критерии и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката за оценка към Условията за 

кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите 

ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в оценките, по следните 

критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Принос за разнообразяване на земеделското производство“.  

2. Крайната оценка по Критерий II. "Създаване на работни места и социално включване, 

иновации и устойчиво развитие  

3. Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година към датата 

на подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за предприятия, 

създадени през текущата стопанска година. 
 

 

Забележка: 1) Ако сборът на точките по критерия е по-голям от тази стойност, за класирането се 

зачита посочената максимална стойност. 

  



37 

Мярка 4.2: Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти 

Цели и обхват на мярката   

Мярка 4.2 е програмирана за изпълнение на Цел 1. Мярката насърчаваинвестиции в 

хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ Исперих, 

целящи:  

 Добавяне на стойност към местните земеделски продукти;   

 Развитие на къси вериги на доставка; 

 Максимално оползотворяване на отпадъците.  

Мярката е програмирана да допринася за добавяне на стойност към местни земеделски 

продукти и за намаляване на пазарния риск, а от там и създаването на повече стимули за 

развитие на нетрадиционни сектори земеделието на територията на МИГ Исперих.  

Мярката ще допринесе пряко за приоритетна област 3А и 6А на ПРСР и на три от 

националните целите на ВОМР (цел 3, 4 и 6) чрез стимулирането на интегрирането на 

земеделието и хранителната промишленост и развитието на устойчив бизнес в селските 

райони.  

Допустими получатели 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението 

за подпомагане са: 

1. Земеделски стопани; 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова 

помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 

2020 г.; 

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. 

Кандидатите/получателите по т. 1, 2  и 3 трябва 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 Исперих и да осъществяват дейностите по проекта на 

същата територия. 

Кандидатите трябва да отговарят на всички условия, посочени в подмярка 4.2 от ПРСР 

2014 - 2020 г. и Наредба № 22/14.12.2015 г.  

Допустими дейности  

По мярката се подпомагат проекти за инвестиции в хранително-преработвателната 

промишленост, които включват една или повече от изброените по-долу дейности: 

1. Създаване на нови и/или разширяване и/или модернизиране на налични мощности и 

подобряване на използването им; 

2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии; 

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

4. Производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични 

продукти. 

5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини. 
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Проектите, могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции 

за:  

 намаляване на себестойността на произвежданата продукция; 

 постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС; 

 опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци; 

 подобряване на енергийната ефективност в предприятията; 

 подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд. 

Най-малко 30% от общата суровинна база, определена в производствената програма за 

третата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в 

проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани на 

територията на МИГ Исперих. 

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГ Исперих, може да ограничава 

вида на допустимите дейности и/или производствени сектори за определени приеми. 

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да отговаря на изискванията на 

подмярка 4.2 от ПРСР 2014 - 2020 г. 

Финансова помощ се предоставя за инвестиции, които се осъществяват на територията на 

МИГ Исперих.  

По мярката се прилагат останалите изисквания за обхвата на дейностите и проектите, 

определени в подмярка 4.2 от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 1303/2013, 

Регламент (EC) 1305/2013. 

При спазване на горните изисквания допустими са всички видове разходи, посочени в 

подмярка 4.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане 

на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г .за: 

 изграждане или модернизиране на сгради и други недвижими активи; 

 закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване; 

 закупуване на земя и сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта;  

 специализирани транспортни средства, при условие, че не са единствена 

инвестиция; 

 закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг,  ноу-хау, придобиване 

на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  



39 

 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.  

По мярката се прилагат изискванията и ограниченията за допустимите разходи, определени 

в подмярка 4.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане 

на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи по един проект е 30 000 лв., а 

максималният размер е 114 000 лв. 

Интензитетът на помощта е до 50% от допустимите разходи по проекта. Тази ставка 

може да се увеличи с допълнителни 20 процентни пункта за операции, подпомагани в 

рамките на ЕПИ.   

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 57 000 лв. до края на прилагане на стратегията. 

Размерът на общия публичен принос за мярката е 57 000 лв.   

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

Критерии и показатели  
Максимален 

брой точки Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 25 т.   

1. Принос за разнообразяване на земеделското производство  65т. 

1.1.Инвестицията е предназначена за обработка/ 

преработка на плодове, етерично маслени и медицински култури, ядки 

и семена за човешка консумация, продукти на пчеларството, 

биволовъдство и козевъдство – млечно направление, месно 

говедовъдство 

0-39 

1.2.Подпомаганите активи са предназначени за обработка/ 

преработка на биологична продукция 
0-11 

1.3.Колективни инвестиции; инвестиции на групи производители, или 

на организации на производители 
0-15 

2. Създаване на работни места и социално включване,иновации и 

устойчиво развитие  
35 

 2.1.Подкрепа на младежи до 40 г. 0-4 

2.2. Проектът създава нова заетост (5т. – за работно място) 0-20 

 2.3. Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната ефективност и 

смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване 

към тях 

 Проектът предвижда въвеждане на иновации 

0-11 

Максимален брой точки   100 
Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към отделните 

критерии и степен на съответствие ще бъдат приложени в Методиката за оценка към Условията за 

кандидатстване“.  
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Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат 

подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Принос за разнообразяване на земеделското производство“.  

2. Крайната оценка по Критерий II. "Създаване на работни места и социално включване, иновации и 

устойчиво развитие  

3. Крайната оценка по т. 2.2 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година към датата на 

подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за предприятия, създадени 

през текущата стопанска година. 

 

 

 

Забележка: 1) Ако сборът на точките по критерия е по-голям от тази стойност, за класирането се 

зачита посочената максимална стойност.   
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Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Цели и обхват на мярката   

Мярката е програмирана за изпълнение на Цел 2 на стратегията и целидиверсификация  на 

икономиката на територията на МИГ Исперих чрез насърчаване инвестиции за развитие 

на неземеделските сектори на територията.   

По мярката ще се насърчават и приоритизират инвестиции в туристически дейности 

базирани на културното и природно наследство на територията. За изграждането на единен 

туристически продукт и мултиплициране на ефекта, подпомогнатите фирми ще се 

насърчават да спазват единни стандарти и да използват продукти и услуги на местни 

производители.   

По мярката ще се дава силен приоритет за инвестиции в нови технологии, средно и високо-

технологични сектори, с цел привличане завръщането на високо-образовани жители на 

общината и създаване на силен демонстрационен ефект. През предходния период този 

подход имаше силен ефект, като позволи се подпомогнат иновативни фирми и беше 

идентифициран като добра практика на европейско ниво.   

По мярката се приоритизират също проекти на младежи, жени и уязвими групи, с което се 

подпомага изпълнението на Цел 2 на стратегията.   

Мярката ще допринесе пряко за приоритетна област 6А на ПРСР и на три от националните 

цели на ВОМР (цел 1, 4 и 5) чрез стимулирането на устойчивото развитие на местен бизнес 

и насърчаване на предприемачеството за създаване на работни места, повишаване на 

доходите и намаляване на бедността.   

Допустими получатели 

Допустими по мярката са кандидати, които отговарят на следните критерии: 

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство;  

2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите или земеделски стопани. 

3. Кандидатите/получателите по т. 1 и 2  трябва 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 Исперих и да осъществяват дейностите по проекта на 

същата територия и да отговорят на всички други изисквания на Наредба 22/14.12.2015 г. 

4. Да отговарят на изискванията за микро предприятие съгласно Закона за малките и 

средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. 

По мярката не се подпомагат кандидати, попадащи в забранителните режими на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

Допустими дейности  

По мярката ще се подпомагат инвестиции за:  

1. Развитие туристически услуги, като:  
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 Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното културно и 

природно наследство, включително демонстрационни центрове, изложбени зали, 

центрове за спорт и развлечения на открито;  

 Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, предназначени за 

обслужване на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна; 

 Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20 

помещения за настаняване, както и къмпинги; 

 Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения;  

 Създаване на система за електронни резервации /маркетинг за туристически услуги. 

Подпомогнатите фирми се задължават за срок от 5 години след финалното плащане, да 

предлагат, хранителни продукти, произведени от местни производители, местни сувенири 

и суровини, да маркетират продуктите и услугите на страницата туристически сдружения, 

подпомогнати от МИГ Исперих и да спазват стандартите за туристически услуги, 

разработени от МИГ Исперих, включително по новосъздадена регионална марка, ако 

такива бъдат въведени.  

2. Развитие или подобряване на услуги за населението като: дейности за свободното време, 

отдих и спорт,  грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, услуги 

базирани на ИКТ и др.; и бизнеса като технически услуги, ветеринарни дейности и др.  

3. Инвестиции за развитие или подобряване на производства, включени в определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

групи сектори.   

4. Развитие на производства в областта на „зелената икономика“, включително на 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, ако не надхвърлят 

необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.  

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГ Исперих, може да ограничава 

вида на допустимите инвестиции за определени приеми. 

По мярката не се предоставя финансова помощ за  следните дейности:  

1. Дейности, в сектори изключени от приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията или недопустими съобразно демаркационната линия на ПРСР с други програми, 

финансирани със средства на ЕС. 

2) Финансови услуги, хазарт, голф, производството, обработката и продажбата на тютюн и 

тютюневи изделия, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

продажба, транспорт и търговия.   

Кандидатите трябва да представят разработен бизнес план, който да показва икономическа 

жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години и 10 години при строително-

монтажни работи. 

Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на МИГ 

Исперих. 



43 

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 1303/2013, 

Регламент (EC) 1305/2013, и Наредба 22/14.12.2015 г. 

При спазване на горните изисквания допустими са разходи, свързани с: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез финансов 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 точка “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 и при условия, определени в подмярка 6.4 от 

ПРСР 2014 – 2020 г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лв., а 

максималният размер е 100 000 лв.  

Интензитетът на помощта е 60%.  Тази ставка може да се увеличи
12

 с допълнителни: 

 15 процентни пункта за проекти на хора с увреждания и безработни с регистрация в 

ДБТ над 1 година или младежи от 18 до ненавършени 40 години;   

 15 процентни пункта за проекти за инвестиции в секторите, които са вопределените от 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

г. сектори и в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г.; за развитие продукти и услуги, свързани със застаряването 

на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество. 

Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля  90% от 

общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

Интензитетът на подпомагане на проекти за дейности за развитие на туристически услуги 

като: 

                                                 
12

Приложение II на Регламент (ЕС) 1305/2013 не определя максимална ставка по Мярка 6. Съгласно 

указанията на ЕК, за програмирането на мярка 6, “когато подпомагането се отпуска в рамките на правилото 

"de minimis", държавите-членки могат да определят интензитета на помощта в съответствие със целите на 

своята политика, т.е. тя може да варира и да бъде до 100%. Според становището на Комисията, когато се 

предоставя подпомагане за генериращи печалба проекти, интензитетът на помощта следва да бъде определен 

по начин, който изисква бенефициентът да допринесе за финансирането на проекта, получил подпомагане 

поне 5%”. 
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 Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното културно и 

природно наследство, включително демонстрационни центрове, изложбени зали, 

центрове за спорт и развлечения на открито;  

 Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, предназначени за 

обслужване на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна; 

 Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20 

помещения за настаняване, както и къмпинги; 

 Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения;  

 Създаване на система за електронни резервации /маркетинг за туристически услуги. 

Не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 100 000 лв. до края на прилагане на стратегията. 

Държавна помощ по настоящата мярка е по режим режим de minimis (Регламент (ЕС) № 

1407/2013)
13

. Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ (по 

смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия режим, не 

може да надхвърля левовата равностойност 200 000 EUR за период от три бюджетни 

години и съответно 100 000 евро в случай на „едно и също предприятие“, което 

осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 752 000 лв.  

 

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

                                                 
13

 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. 

Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 точки 

Максимален 

брой точки 

1. Разнообразяване на икономиката 35 

1.1.Проекти, за производства добавящи стойност към местни 

суровини / продукти или за доставки на местни производители 
0 - 5 

1.2.Проекти в: 

 - тематичните области на националната стратегия за насърчаване 

на малките и средните предприятия 2014-2020и/или  

 - тематичните области на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация 2014-2020 г.и/или  

 - за развитие на туристически услуги на основата на културното и 

природно наследство на територията и/ или за развитие продукти и 

услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на 

грижи и здравеопазване, социално предприемачество,услуги за  

бизнеса като технически услуги, ветеринарни дейности и др. 

0-23 

1.3.Инвестицията е за създаване на нов стопански обект или 

разширяването на капацитета на съществуващ стопански 

обект, или за разнообразяване на дейността на земеделски 

стопани. 

0-7 

2. Предприемачеството, създаване на работни места и социално 

включване,  иновации и устойчиво развитие 
60 
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Забележка: 1) Ако сборът на точките по критерия е по-голям от тази стойност, за класирането се 

зачита посочената максимална стойност.  

  

2.1.Проекти на младежи до 40 г., или жени-предприемачи  0-11 

2.2. Проекти на представители от уязвими групи(хора с увреждания или 

безработни с регистрация над 1 година в ДБТ) 
0-4 

2.3.Проекти при които изпълнението на одобрените инвестиции и 

дейности води до осигуряване на допълнителна заетост (5т., за 

новосъздадено работно място, 10 т. за новосъздадено работно 

място за уязвими групи) 

0-25 

2.4. Колективни инвестиции на групи производители или сдружения 0-9 

2.5. Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, и /или повишаване ресурсната ефективност 

чрез спестяване на енергия и намаляване емисиите и 

парниковите газове, и/или смекчаване последиците от изменение 

на климата и приспособяване към тях 

0-11 

Максимален брой точки   95 
Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към отделните 

критерии и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката за оценка към Условията за 

кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще 

бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по КритерийI „Разнообразяване на икономиката“ 

2. Крайната оценка по КритерийII. " Предприемачеството, създаване на работни места, иновации и 

устойчиво местно развитие“ 

3. Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година към датата на 

подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за предприятия, създадени 

през текущата стопанска година. 
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Мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни 

основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура 

Цели и обхват на мярката   

Мярката е програмирана за изпълнение на две цели на стратегията. Основната част от 

средствата ще бъдат насочени за изпълнение на цел 4 за насърчаване на активния начин на 

живот, иновативността и социалната ангажираност в общността. Мярката цели да се 

подпомогнат инвестиции за създаване, подобрение или разширяване на: 

 многофункционални зали за срещи, младежки центрове и общностни центрове и 

дейности на читалища и културни институции; 

 спортни и детски площадки и зали, включително скейтборд, тенис на маса, фитнес;  

 места за отдих на открито извън населените места. 

Мярката ще допринася и за цели 1 и 2 на стратегията като адресира проблема за недобрата 

пазарната инфраструктура за продажба на продукти на местни фермери и производители 

чрез подпомагане на инвестиции за модернизация на общинския пазар и създаване на една 

зона за продажба на местни земеделски и неземеделски продукти на туристи, в зони, в 

които преминава на туристическият поток, включително и чрез закупуване на мобилни 

конструкции за временни пазари на производители. 

За да се насърчи инициативността на местното население част от бюджета на мярката ще 

бъде резервиран за малки проекти – до 15,000 лв., инициирани и избрани от местните 

общности.  

Планираните инвестиции по мярката ще допринесат за целите на ПРСР (Приоритет 6) и 

приоритета на ВОМР за развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на 

живот и развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията като основа за териториално развитие. Мярката ще има 

и пряк принос за целта на ВОМР за социално включване и намаляване на бедността.  

Допустими получатели 

Допустими за кандидатстване по мярката са:  

1. Община Исперих;   

2. Читалища за дейности свързани с културния живот; 

3. Юридически лица с нестопанска цел, включително МИГ Исперих, за дейности, свързани 

със социалната,  спортната инфраструктура и културния живот, и пазарната 

инфраструктура. 

МИГ Исперих е допустим кандидат, ако са спазени изискванията на чл. 19 на Наредба  22 

от 14 декември 2015г.  

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 18 наНаредба 22/14.12.2015 г. 

Допустими дейности   

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ Исперих, 

включващи следните видове дейности:   

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

обекти, вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, на сгради, 
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свързани с културния живот и обществени дейности (вкл. мобилни такива) като читалища,  

младежки и общностни центрове, музейни сбирки и експозиции. Допустимо е 

инвестициите да са свързани с обзавеждане на центровете за изкуство, занаяти и 

наследство, ако основната цел на проекта е разнообразяване на услугите за местното 

население.  

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура 

за спорт и отдих, вкл. дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства (спортни и детски площадки, зали стадиони, места за отдих на 

открито и зони за пикник, и други подобни); 

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, разширяване на местни пазари, включително 

мобилни конструкции.  

При инвестиции, насочени към създаване на нови услуги за населението или подобряване 

на съществуващи, като читалища и общностни центрове (т.1), проектът трябва да включва 

и план за дейности с ясни индикатори за ползите от проекта и поддържането на 

инфраструктурата и оборудването.  

Един и същи обект (сграда или място/площ) не може да бъде подпомаган едновременно по 

тази мярка и по мерки на националната ПРСР 2014-2020 г. 

Част от бюджета на мярката ще се отдели за схема за малки инфраструктурни проекти, 

които се инициират от граждански групи, като жители на селата и кварталите на гр. 

Исперих, или граждански групи от цялата територия, или от няколко населени места. 

Проектните идеи ще се представят от гражданските групи за публично обсъждане, 

организирано от МИГ Исперих. Решението за подкрепа на дадена проектна идея ще се 

постига чрез консенсус от участниците. Одобрените проектни идеи ще бъдат обединени в 

общ проект /пакет от микропроекти по схема за малки инфраструктурни проекти към 

стратегията на МИГ Исперих. Община Исперих разработва техническата документация на 

проекта по схемата и подава Заявление за подпомагане. Проектите на Община Исперих по 

схемата ще се оценяват по общите процедури на МИГ Исперих.  

Годишният бюджет, отделян за проекти по схемата, ще се определя с решение на УС.  

Началото на прилагане на схемата ще е след провеждане на дейности за анимация и оценка 

на готовността на местните общности да се включат ефективно в прилагането на схемата.    

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 1303/2013, 

Регламент (EC) 1305/2013 и Наредба 22/14.12.2015 г. 

При спазване на горните изисквания допустими са разходи, свързани с: 

а) Изграждане или подобрения на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез финансов 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) 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.  

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. 

Допустими са авансови плащания в размер и при условия, определени в ПРСР и  Наредба 

№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 

г. 

Финансови условия  

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 20 000 лв., а 

максималният – 391 000 лв.  

По схемата за малки инфраструктурни проекти: 

Размер на допустимите разходи за микропроектите, когато са част от обединен проект по 

схемата за малки инфраструктурни проекти еот 5 000 лв. до  15 000 лв. 

Интензитетът на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи по 

проекта, в случай, че не е налично генериране на приходи. Ако има 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%.  

Размерът на общия публичен приносза мярката е 1 315 000 лв. 

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 
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Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценканай-

малкото 25 т. 

Максимален брой 

точки 

1. Подобряване качеството на услугите за населението и 

бизнеса, и социално включване 
55 

1.1.Проекти, изпълнявани или насочени към подобряване на 

услугите и средата за деца и младежи на възраст до 40 г. 
0-12 

1.2. Проектът е за развитие на пазарната инфраструктура 
0-9 

1.3. Проектът е за жителите на квартал „Запад“ на гр. 

Исперих 
0-10 

1.4.Проектът е за села, в които ромското население е над 150 

души или над 15% от населението (с. Вазово, с. Китанчево, 

с. Драгомъж, с. Подайва, с. Лъвино, с. Бърдоква) 

0-15 

1.5. Проектът е насочен към интеграция на хора с увреждания 

или самотни възрастни лица 
0-9 

2. Гражданска ангажираност, устойчиво развитие и 

иновации 

45 

2.1. Проектът е предложен от местната общност / 

граждански групи 
0-7 

2.2. Проектът допълва дейности, финансирани по мярка 21/или 

е комбиниран с други мерки 
0-3 

2.3. Проектът е подаден от неправителствена организация 0-8 

2.4.Население, което се възползва от подобрената 

инфраструктура на територията на МИГ : 

a) до 500 - 4 т. 

b) от 501 до 1500  - 8 т. 

c) от 1501 до 3000 – 12 т. 

d) над 3 000 жители – 16 т. 

0-16 

2.5.Проекти водещи доопазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната ефективност и 

смекчаване на последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях и/или използване на нови технологии, 

нови методи и социални иновации  

0-11 

Максимален брой точки   100 
Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към отделните 

критерии и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката за оценка към Условията за 

кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще 

бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Подобряване качеството на услугите за населението и бизнеса, и 

социално включване 

2. Крайната оценка по Критерий II " Гражданска ангажираност, устойчиво развитие и иновации 

3. Крайната оценка по т. 2.4 от таблицата за оценка. 

 

 

Забележка: ако по даден критерий проектът събира повече от посочения максимален брой точки, за 

класирането се зачита максималният брой точки, посочен за съответния критерий.   



50 

Мярка 21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа 

Цели и обхват на мярката   

Мярката е програмирана за изпълнение на няколко цели на стратегията за ВОМР чрез 

подпомагане на проекти, адресиращи една или повече от посочените по-долу цели: 

1. Съхранение и валоризиране на културното и природно наследство на територията чрез 

развитието на знания и умения за популяризиране и интерпретация на наследството, и 

приобщаване на местната общност към неговото опазване и валоризиране. Приоритет ще 

имат на проектите за валоризация на наследството чрез участие на местната общност в 

разработване на туристически маршрути, организиране на временни изложби и събития, 

насочени към туристи, подготовка на учебни материали за посетители на територията.   

2. Засилване на интереса и капацитета на местната общност за опазване на околната среда, 

предотвратяване и приспособяване към изменението на климата  и биоразнообразието чрез 

пренос на знания и демонстрация на добри практики.  

3.Стимулиране на инициативността и пълноценното участие на гражданите в живота на 

общността за по-добро качество на живот и намаляване на социалната изолация.  

Мярката е извън обхвата на Регламент (ЕС) 1305/2013 и се базира и доразвива успешния 

натрупан опит, през предходния програмен период, когато МИГ Исперих беше 

единствената българска група, която разработи процедури, включително правила за избор 

на проекти, насоки за кандидатстване и отчитане на проектите. Опитът от прилагането на 

мярката показва, че значителната административната тежест и липсата на опит в 

управлението на проекти ограничава кандидатстването. Поради това при отчитане добрия 

опит на страните-членки, по мярката ще се прилагат пакетни проекти, чрез които ще се 

финансират микропроекти, предложени от местни неправителствени организации, 

читалища или граждански групи. Чрез микропроектите, мярката ще допринесе за 

привличането, организацията и включването на нови групи от общността в инициативи за 

развитие на територията.  

Планираните дейности и резултатите по мярката ще допринесат за целите на ПРСР 

(Приоритет 6) и приоритетите на ПРСР за ВОМР чрез укрепване на местната идентичност, 

валоризация на природното и културно наследство, развитие на динамична жизнена среда, 

развитие на практики и модели за добро управление,  участие на заинтересованите страни в 

развитието на територията.  

Допустими получатели 

Допустими за кандидатстване по мярката проекти са:  

1. Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 

3. НПО, включително МИГ Исперих.  

МИГ Исперих е допустим кандидат по схемата за малки пакетни проекти, при спазване 

изискванията на чл. 19 на Наредба 22/14.12.2015 г. 

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 18 наНаредба 22/14.12.2015 г. 
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Допустими дейности  

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ Исперих,  

изброените по-долу тематични области:  

1. Съхранение и валоризация на културното наследство и природно наследство  

 Проучване, съхранение и/или възраждане, популяризиране на местната култура и 

културна идентичност на местните общности, бит, кулинария, история, традиции, 

включително – музика и изобразително изкуство, занаяти, обичаи и ритуали, неписана 

традиция; 

 Популяризиране, опазване и валоризиране на природното наследство и местата по 

Натура 2000;  

 Подобряване елементите на природната среда чрез участие на местната общност в 

управлението и поддръжката на природните дадености и популяризиране на ценни за 

територията растения, дървесни видове и животни; 

 Изграждане на капацитет и участие на общността в дейности за валоризация на 

културното, историческото и природното наследство, включително разработване и 

поддържане на туристически маршрути, организиране на временни изложби и събития, 

насочени към туристи, провеждане на културни и спортни събития, които повишават 

туристическата атрактивност на територията.   

2. Околна среда  

 Проекти, насърчаващи опазване на околната среда и биоразнообразието, повишаване на 

ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях 

 Промоция на нови технологии, свързани със зелената, ресурсо-ефективна и ниско-

въглеродна икономика; 

 Управление на отпадъците, нулеви отпадъци, почистване от ТБО. 

3. Граждански инициативи за решаване на проблеми на отделни социални групи или 

на населените места  

 Мобилизиране на гражданите за облагородяване и поддържане на населените места, 

включително изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в почистването и 

озеленяването на прилежащите им пространства, както и в опазване на изграденото с 

тяхно участие; 

 Облагородяване и опазване на селския пейзаж и природни елементи извън населените 

места; 

 Изпълнение на доброволчески инициативи за решаване на проблемите на отделни 

социални групи или на населените места, в които те живеят. 

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГ Исперих, може да ограничава 

вида на допустимите дейности за определени приеми или да провежда тематични приеми 

на проекти. 

По мярката ще бъдат финансирани проекти, които включват една или повече от изброените 

по-долу допустими дейности, ако допринасят за целите на мярката и са в обхвата на 

изброените по-горе тематични области:  

 Клубове, кръжоци, школи, групи по интереси и партньорски мрежи;  

 Временни и постоянни тематични изложби;  

 Подготовка и провеждане на местни празници и събития – концерти, представления, 

състезания, конкурси, събори, панаири, фестивали,  хепънинги и др. 

 Производство на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; 

 Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни 

костюми или предмети от традиционния бит;  
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 Разработване и разпространяване на информационни материали различни от 

обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози и други 

подобни);  

 Създаване и поддържане на интернет сайтове или приложения; 

 Обучения, информационни срещи и демонстрации;  

 Малки благоустройствени мероприятия, като почистване и озеленяване; 

 Малки демонстрационни обекти;  

 Проучвания на културното и природно наследство, включително чрез технология на 

географска информационна система.  

По мярката ще се финансират индивидуални проекти и пакетни проекти. Пакетните 

проекти са група микропроекти, обединени от обща цел. Микропроектите ще се избират 

чрез конкурентен подбор и публично обсъждане, като допустими за представяне на 

пакетни проекти са юридически лица с нестопанска цел, читалища или инициативни 

комитети на граждани. След подбора на микропроектите МИГ Исперих или друга 

организация с доказан опит в управление на проекти ще подготвя заявление за подпомагане 

на включените в пакета проекти. Изборът на пакетните проекти ще следва общата 

процедура за избор на проекти на МИГ Исперих.  

Микропроектите ще бъдат изпълнявани от одобрените юридически лица с нестопанска цел, 

читалища или инициативни комитети на граждани. МИГ Исперих/друга организация, с 

доказан опит в управление на проекти, ще извършва разплащане на допустимите разходи в 

пакетния проект и ще носи пълната отговорност за разумното финансово управление на 

средствата. Продължителността на изпълнение на един проект е до 12 месеца за 

индивидуални проекти и до 6 месеца за микропроекти, считано от датата на влизане в сила 

на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя за финансиране на разходи, които са допустими 

съгласно приложимото за програмния период европейско и национално законодателство, 

включително разпоредбите за допустимост на разходите на ЕЗФРСР и изискванията на 

глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФи Наредба 22/14.12.2015 г.     

При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи:  

1. Разходи за трудови и други възнаграждения, включително осигурителните вноски, 

начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно 

националното законодателство. 

2. Разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите 

Наредби за: командировките в страната. 

3. Разходи за материали и консумативи;  

4. Разходи за закупуване на оборудване, закупуване или разработване на компютърен 

софтуер – до 8 000 лв. (само за индивидуални проекти); 

5. Разходи за външни услуги: 

 Наем на помещения, апаратура и оборудване; 

 Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др. 

 Разходи за семинари, срещи и други подобни; 

 Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се 

извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи.  

 Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта.  

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=DF0C1601&IDSTR=0
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При пакетни проекти са допустими разходите за изпълнение на дейностите на включените 

микропроекти, изброени в т. 1-5 по-горе и разходи за възраждания за координация и 

финансово управление на целия пакетен проект.  

Разходите в натура са недопустими за подпомагане, но проектите, включващи нефинансов 

принос получават приоритет при оценката и подбора.  

Финансови условия  

Индивидуални проекти: Минималният размер на общите допустими разходи за един 

проект е 5 000 лв., а максималният размер е 15 000 лв.  

Пакетни проекти: Минималният размер на допустимите разходи за един пакетен проект 

е 10 000 лв., а максималният размер е 20 000 лв. Размер на допустимите разходи за 

микропроектите, които са част от пакетния проект: от 500 лв. до 5 000 лв.   

Държавна помощ по мярка е по режим de minimis, ако има такава. 

По мярката няма ограничения за финансовата помощ за един кандидат, но в случай на 

държавна помощ се прилагат ограниченията на режима de minimis.  

Прилага се интензитетът на помощта, определен в чл. 9 на Наредба 22/14.12.2015 г.  

Размерът на общия публичен приносза мярката е 140 000 лв. 

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 

т. 

Максимал

ен брой 

точки 

1. Тематичен обхват, съответствие на целите и дейностите 

на проекта. 45 

1.1. Проектът цели популяризиране и опазване на културното и природното 

наследство и местата по Натура 2000 или насърчаване на граждански 

инициативи за по-добро качество на живот и намаляване на социалната 

изолация 

0-3 

1.2. Проектът цели повишаване на туристическата атрактивност на територията 

чрез развитие на нови туристически услуги, основани на културното и 

природно наследство, организиране на местната общност за предлагане на 

туристически услуги/ продукти, развитие и промоция на местни туристически 

марки или други подобни   

0-11 

1.3. Организация на събития с регионално и/или национално значение. 0-7 
1.4. Качество на проектното предложение: 

a) Екипът за управление (ръководител/координатор/ организатор/ счетоводител 

или др.) има опит в изпълнение на проекти.  0-6т. 

b) Дейностите са описани детайлно, както и начините и етапите за изпълнението 

им,  посочени са отговорни лица. 0-6т. 

c) Времевият обхват на всяка дейност/ планът за изпълнение е реалистичен, като 

са взети предвид периодите за провеждане на обществени поръчки/ 

процедури за избор на изпълнител, и др. 0-6т. 

d) Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи като 

всички разходи съответстват изцяло на дейностите, предвидени за 

изпълнението им0-6т. 

0-24 

2. Включване на местната общност/  социално включване, устойчиво 

развитиеи иновации  
55 

2.1. Пакетни проекти  0 - 9 
2.2. Проектът включва дейности, допълващи проекти, финансирани по мярка 7.4 

0 - 5 

2.3. Съвместни дейности, в които участват жители на повече от едно населено 0 -9 
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Забележка: ако по даден критерий проектът събира повече от посочения максимален брой точки, за 

класирането се зачита максималният брой точки, посочен за съответния критерий.   

място или представители на различни поколения 

2.4. Проекти, изпълнявани от младежи на възраст от 16 до 40 г.; жени; хора с 

увреждания; роми 
0 - 5 

2.5.Проекти, включващи принос на кандидата в натура или финансов принос за 

финансиране на недопустими по мярката дейности или допълващи дейности, 

които не са включени в бюджета на проекта (20% и повече) 0 - 16 

2.6.Проекти, насърчаващиопазване на околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 

изменение на климата и приспособяване към тях  и/ или Използване на нови 

технологии, нови методи и подходи за опазване и валоризация на културното и 

природно наследство, опазване на околната среда и климата и/ илиПроектът 

пренася добри практики или изгражда партньорства с водещи организации в 

България и ЕС. 

0 - 11 

Максимален брой точки   100 

„Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към 

отделните критерии и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката за оценка към 

Условията за кандидатстване“. 

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в оценките, 

по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Тематичен обхват, съответствие на целите и дейностите на 

проекта. 

2. Крайната оценка по КритерийII. " Включване на местната общност/  социално включване, 

устойчиво развитие и иновации“  

3. Крайната оценка по т. 1.4 от таблицата за оценка.“ 
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5.2 Мерки от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (Европейски 

социален фонд) 

Мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството 

Цели и обхват на мярката   

Мярката е насочена към цел 2 на стратегията за ВОМР на МИГ Исперих и цели да развитие 

на предприемаческите умения и включването в самостоятелна заетостна безработни или 

заети, които имат предприемачески нагласи, като по този начин допринася за създаването 

и развитието на устойчив бизнес на територията на МИГ. Мярката има принос и за цел 3 на 

стратегията чрез стимулиране на предприемачеството и самозаетостта на уязвими групи, 

които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност (маргинализирани групи, 

като ромите, хората с увреждания и дълготрайно безработните).   

Мярката адресира потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за 

стартиращи фирми на територията на МИГ Исперих, включително консултантски услуги, 

съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и 

управление на бизнеса.     

Мярката подпомага дейности за повишаване на информираността, мотивацията и 

предприемаческите умения на жители на територията, имащи нагласи за стартирането на 

собствен бизнес, а също изграждане на предприемачески, управленски и бизнес умения. Тя 

ще предостави също достъп до консултантски услуги и наставничество за стартиращи 

предприятия, създадени от подкрепените бенефициенти, като по този начин ще допринесе 

за повишаване на шанса за успех на стартиращия бизнес. По този начин мярката ще 

облекчи прехода към самостоятелна заетост и повиши устойчивостта на новосъздадения 

бизнес.  

По мярката ще се дава приоритет на бенефициенти с най-голям потенциал за стартиране на 

бизнес (заети или безработни лица с професионална квалификация или млади хора), но 

също така ще се осигури подкрепа за уязвими групи.  

Бенефициентите по мярката ще имат приоритет по инвестиционните мерки на стратегията 

на МИГ Исперих и/или ще бъдат подпомагани за кандидатстване по финансови 

инструменти на ОПРЧР.   

Мярката има пряк принос за националните цели за ВОМР (цел 5) чрез повишаване 

възможностите за създаване на местен бизнес. Тя адресира също целите за ВОМР на 

ОПРЧР за устойчива и качествена заетост за уязвими групи и повишаване на 

квалификацията на населението. Мярката е пряко насочена към специфичната цел на 

Приоритетна ос 1 на ОПРЧР и инвестиционен приоритет 5: „Самостоятелна заетост, 

предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и 

средни предприятия“.  

Допустими получатели 

Основни целеви групи:  

 Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети.  

Бенефициенти по мярката са: центрове за развитие на предприемачеството; обучителни 

организации; социални партньори; неправителствени организации.  
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Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации 

трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти по мярката.  

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, посочени в член Чл. 18 на Наредба 

22/14.12.2015 г.  

Допустими дейности  

Допустимите дейности по мярката са както следва:  

 Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност 

и изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния 

предприемачески потенциал;  

 Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и 

бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес 

планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови 

технологии в бизнеса, и др. Част от обученията могат да са профилирани и да 

изграждат умения за развитие на бизнес в конкретни сектори, като туризъм, 

социални услуги, зелена икономика и др..   

 Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения;   

 Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитие на 

бизнеса и оценката на целесъобразността на бизнеса ;  

 Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети 

лица, подпомогнати по мярката по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – 

счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и спазване на 

нормативни изисквания за развитие на бизнеса;  

 Други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, например достъп до 

менторски мрежи и наставничество, насърчаващо бизнес развитието, според 

конкретните нужди.   

Дейностите по проектите, ще отчитат уменията и капацитета на различните целеви групи 

като няма да се допуска, формиране на нехомогенни групи от лица със силно различаваща 

се степен на образование или умения. При част от обученията ще има облекчени 

изисквания за образование на целевите групи. По мярката ще се допуска и обучението на 

предприемачески екипи, тъй като проучванията показват, че бизнесът създаден от 

предприемачески екип е по-жизнеспособен от индивидуалния бизнес
14

. По мярката ще се 

насърчават пенсионирани лица или възрастни предприемачи да се свържат с неопитни 

предприемачи за създаване на екипи с по-широк профил от умения в съответствие с 

препоръките на програмата на ЕС „Предприемачество 2020“.   

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 1303/2013, 

Регламент (EC) 1304/2013, Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 966/2012, глава 5, раздел I от 

ЗУСЕСИФ и ПМС №119/20.05.2014г. 

При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи:  

1. Разходи за трудови и други възнаграждения, включително осигурителните вноски, 

начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно 

                                                 
14

 European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2015, p. 62.  
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националното законодателство за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за 

финансиране; 

2. Разходи за стипендии за безработни, регистрирани в ДБТ;  

3. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя 

съгласно Наредбата за командировките в страната. 

4. Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по 

договора за финансиране. 

5. Разходи за организация и управление в размер до 10% от общите допустими разходи по 

операцията. 

6. Разходи за публичност и визуализация – до 2% от общите допустими разходи. 

По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 

2014-2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително 

изискванията за демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.  

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лв., а 

максималният размер - 75 000 лв.  

В случай на държавна помощ по настоящата мярка се прилага режим de minimis (Регламент 

(ЕС) № 1407/2013). Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ 

(по смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия режим, 

не може да надхвърля левовата равностойност 200 000 EUR за период от три бюджетни 

години.  

Интензитетът на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи по 

проекта.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 199449.77 лв.  

Критерии за оценка на кандидатите и относителната им тежест 

Проектите трябва да отговарят на минималните стандарти за качество, определени от УО 

на ОПРЧР. Критериите на МИГ Исперих за оценка са както следва: 

Критерии и показатели  
Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 25 т. 

Максимален 

брой точки 
1. Приоритетност на целева група  25

1 
Проектът предвижда включване на безработни и заети с професионална 

квалификация и младежи до 40 г. 
25 

Проектът предвижда включване на жени и хора от уязвими групи  15 
2. Ефективност и иновативност на методологията   65

1 
Методологията предвижда обучението на предприемачески екипи /и или 

насърчават пенсионирани лица или възрастни предприемачи да се свържат с 

неопитни предприемачи за създаване на екипи 

25 

Методологията предвижда стажове и практики с цел придобиване на 

практически умения и/или консултации с ментори  
25 

Методологията предвижда подпомагане на целевите групи за кандидатстване 

по финансови инструменти на ОПРЧР 
25 

Иновативност на методологията за развитие на предприемачески умения 25 
4. Устойчиво развитие  10 
Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 

изменение на климата и приспособяване към тях (съгласно критериите в 

Насоките на МОСВ  за ПО 1, Инвестиционен приоритет 5 на ОПРЧР). и/ или 

10 
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Критерии и показатели  
Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 25 т. 

Максимален 

брой точки 
Максимален брой точки   100 
Забележка: ако по даден критерий проектът събира повече от посочения максимален брой точки, за 

класирането се зачита максималният брой точки, посочен за съответния критерий.   
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Мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

Цели и обхват на мярката   

Мярката е планирана за изпълнение на цел 3 на стратегията за ВОМР и цели социално 

икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на МИГ Исперих. 

В рамките на тази мярка се предвижда да бъдат подкрепяни интегрирани проекти, 

съчетаващи дейности за осигуряване достъп до заетост, образование, социални и здравни 

услуги, които да допринасят за социалното включване, повишаване на икономическата 

активност и заетостта на маргинализирани групи.  

Мярката е насочена към ромите и другите маргинализирани групи като ромите, които по 

оценка на неправителствени организации на територията на МИГ са около 3100-3200 души. 

По данни от последното преброяване на населението икономическата активност на ромите 

е едва 31%, равнището на заетост е под 14%, равнището на безработица е 54%. По 

експертна оценка проблем е високата безработицата сред жените от ромски произход. 

Потребностите, които мярката адресира са за повишаване на квалификацията и 

пригодността за заетост, насърчаване на работодателите да наемат роми и други групи в 

риск.  Мярката ще адресира и потребността от превенция на ранно отпадане от училище, 

включително, ранното встъпване в бракове и  подобряване на достъпа до услуги, в т.ч. 

социални и здравни.  

По мярката ще се дава приоритет за проекти, насочени към социалното включване на жени, 

жители на ромския квартал „Запад“ в гр. Исперих, задържане в образователната система, 

ограничаване ранното встъпване в брак и превенция на наркоманиите. Приоритет ще бъде 

даван и на иновативни проекти, които пренасят добри практики от страната или ЕС.  

Мярката пряко адресира националните цели за ВОМР чрез насърчаване на социалното 

приобщаване и намаляване на бедността (цел 1). Тя адресира също целта за ВОМР на 

ОПРЧР подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. Мярката има също принос за специфичната цел 

на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР и инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности като ромите”.  

Допустими получатели 

Основните целеви групи са: 

 представителите на ромската общност; 

 хора в риск и/или жертва на дискриминация или хора със сходни характеристики, 

определени по препоръка от Служба „Социално подпомагане“ гр. Исперих“;  

 жителите на квартал „Запад“ на гр. Исперих, компактни ромски общности в селата от 

територията на община Исперих;  

Типове бенефициенти  

Община Исперих, доставчици на социални и здравни услуги; работодатели; организации, 

предоставящи посреднически услуги; обучителни организации; центрове за информация и 

професионално ориентиране; читалища; неправителствени организации; социални 

предприятия и кооперации за хора с увреждания.  

Допустимите получатели трябва да отговарят на изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г. 
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Всички проекти трябва да се изпълняват партньорство. Партньорите като вид организации 

трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти по мярката. Приоритет ще се дава 

на проекти, включващи междусекторно партньорство между община Исперих, 

работодатели и граждански сектор.  

Допустими дейности  

Допустими за подпомагане са интегрирани проекти, които включват дейности, в едно или 

повече от следните направления:  

Направление 1: „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. В рамките на това направление 

няма да се подпомагат дейности за насърчаване на предприемачеството, които се 

подпомагат по мярка ОПРЧР 1 на стратегията.   

Направление 2: „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; 

междусекторни институционални механизми за ранна интервенция на отпадането и 

ранното встъпване в брак. 

Направление 3:„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, повишаване на информираността по отношение на вредата 

от използване на наркотици и др. 

По проектите, в описаните по-горе направления, могат да се включват и дейности за 

планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа 

интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за 

общностно развитие и общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно 

влияние върху социалното включване.  

Всички проекти задължително трябва да включват дейности по направление 3.  

Всички проекти трябва да бъдат съгласувани с Плана за действие на Община Исперих за 

интеграция на ромите 2015-2020 г. и Общинска стратегия за развитие  

на социалните услуги (2016-2020  г.) и да са получили писмо за подкрепа от Общинския 

съвет по етнически и интеграционни въпроси.  

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ 
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и ПМС №119/20.05.2014г.При спазване на горните изисквания допустими са следните 

видове разходи:  

1. Разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на физически 

лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, 

включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху 

договореното възнаграждение съгласно националното законодателство. 

2. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя 

съгласно Наредбата за командировките в страната. 

3. Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по 

договора за финансиране. 

4. Разходи за оборудване и обзавеждане. 

5. Разходи за организация и управление в размер до 10% от общите допустими разходи по 

проекта. 

6. Разходи за публичност и визуализация – до 2% от общите допустими разходи. 

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лв., а 

максималният размер - 200 000 лв.  

Максималният размер на финансовата помощ на един кандидат за целия период на 

прилагане на Стратегията е в рамките ограниченията на държавната помощ по режим de 

minimis, ако има ситуация на държавна помощ.  

В случай на държавна помощ по настоящата мярка се прилага режим de minimis (Регламент 

(ЕС) № 1407/2013). Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ 

(по смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия режим, 

не може да надхвърля левовата равностойност 200 000 евро за период от три бюджетни 

години.  

Интензитетът на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи по 

проекта.  

Размерът на общия публичен принос за мяркатае 399797.75 лв.  

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

Проектите трябва да отговарят на минималните стандарти за качество, определени от УО 

на ОПРЧР. Критериите на МИГ Исперих за оценка на проектите са дадени в таблицата по-

долу.  
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Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото25 т. 

Максимален 

брой точки 

1. Приоритетност на целевите групи и дейностите  60
1 

Целева група по проекта са жители от квартал „Запад“ на гр. Исперих  30 

Целева група по проекта саот села, в които ромското население е над 150 души 

и/или над 15% от населението  
20 

Основна целева група по проекта са жени в трудоспособна възрасти младежи от 

16  г. до 29 г. 
25 

Проектът предвижда дейности за превенция на ранни бракове и наркомании  20 

Основна цел на проекта е осигуряване на възможности за заетост и за 

повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда 
40 

Проектът предвижда задържане в образователната система на групи в риск 25 

2. Партньорство   20 

Проектът предвижда партньорство на община Исперих, бизнеса и гражданския 

сектор  
20 

3. Иновативност   10 

Проектът предвижда социални иновации и/ или пренос на добри практики от 

други общини в България или ЕС 
10 

4. Устойчиво развитие и иновации  10 

Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 

изменение на климата и приспособяване към тях (съгласно критериите в 

Насоките на МОСВ  за ПО 2, Инвестиционен приоритет 1 на ОПРЧР)  

10 

Максимален брой точки   100 

Забележка: за класирането се зачитат максимум 60 точки, независимо от общия брой на точките по 

този критерий. 
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5.3 Мерки от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (Европейски 

фонд за регионално развитие) 

Мярка ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП 

Цели и обхват на мярката   

На територията на МИГ Исперих функционират малко на брой неземеделски малки и 

средни предприятия, но те осигуряват значителна част от заетостта във формалния сектор, 

поради което тяхното устойчивото развитие е от съществено значение за местното 

социално икономическо развитие. Предизвикателства, пред които са изправени тези 

предприятия са различни. Част от фирмите се намират в етап на развитие на нови външни 

пазари и разнообразяване продуктовата гама и се нуждаят от инвестиционна подкрепа за 

осигуряване и ускоряване на растежа. Друга част от фирмите губят конкурентоспособност 

поради изтичането на квалифицирана работна ръка и се нуждаят от инвестиции за 

повишаване на производителността на труда и привлекателността на работните места.   

Мярката е планирана на изпълнение на Цел 1 на стратегията и в съответствие с 

идентифицираните потребности, цели:  

 Стимулиране на инвестиции за повишаване на производствения капацитет и 

производителността на малките и средни предприятия, опериращи на територията 

на МИГ–Исперих;   

 Насърчаване на създаването на нови малките и средни предприятия на територията 

и предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални 

предизвикателства и секторите на Националната стратегия за насърчаване на МСП.  

Мярката ще допринесе за повишаване на икономическата активност и разнообразяване на 

икономиката на МИГ Исперих чрез укрепване на производителността, качеството и 

конкурентоспособността водещи до разширяване на вътрешния и външния пазарна 

съществуващите малки и средни предприятия. Освен това мярката ще допринесе за 

привличането на инвестиции на територията на МИГ на фирми от други региони или 

предприемачеството и устойчивото развитие на новосъздадени МСП, включително 

доставчици на по-големи фирми от територията. Така мярката ще допринесе за запазване и 

създаване на работни места и ще способства за устойчивия растеж на местната икономика.  

Мярката пряко адресира и има принос за две от националните цели ВОМР и целите на 

ОПИК за ВОМР чрез подпомагане на инвестиции за разширяване на капацитета на МСП и 

осигуряване на тяхното устойчиво развитие и създаване на заетост за местното население. 

Мярката адресира специфичната цел на Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2.1. 

„Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” и Инвестиционен приоритет 

2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.   

Допустими получатели 

Допустими по мярката са кандидати, които отговарят на следните критерии: 

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство;  

2. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014; 
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3. Да са стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в 

Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи 

своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия развиващи 

нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и 

здравеопазване, социално предприемачество и др. 

Кандидатите/получателите по т. 1, 2 и 3  трябва 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 Исперих и да осъществяват дейностите по проекта на 

същата територия и да отговарят на останалите изисквания на Наредба 22/14.12.2015 г. 

По мярката не се подпомагат: 

1. Кандидати, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за 

финансиране за дейности, включени в забранителните режими и извън приложното поле на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. или недопустими 

съгласно координацията на ОПИК с другите програми, финансирани със средства на ЕС. 

2. Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

които имат седалище или клон със седалище на територията на селските райони, посочени 

в ПРСР. 

Допустими дейности  

Безвъзмездната помощ по мярката се предоставя само за инвестиции в определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

сектори, а също културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови 

продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и 

здравеопазване, социално предприемачество.  

Допустими по мярката са проекти, включващи инвестиции в материални и нематериални 

активи, насочени към:  

1. Повишаване на производителността; 

2. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност 

в производствения процес; 

3. Подобряване на производствените процеси;  

4. Въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси; 

5. Разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване 

на съществуващите продукти;  

6. Диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и 

достъп до пазари.  

7. Разширяване на капацитета на съществуващ обект и създаване на нов стопански обект.  

Всички проекти по мярката трябва да допринасят за постигане на поне един от следните 

резултати на приоритетна ос 2 на ОПИК:  

 Повишаване на обема на износа на стоки и услуги; 

 Повишаване на производителността. 

Продължителността на изпълнение на един проект е до 18 месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Недопустими по мярката са следните дейности:  

 дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното 

предложение и или са финансирани от други публични източници; 
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 закупуване на дълготрайни активи втора употреба; 

 закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи, 

които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта;  

 закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на 

предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни 

системи и модули към тях);  

 консултантски услуги за разработване на проектното предложение; 

 закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-

материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, 

консумативи за производството, резервни части);  

 участие в семинари, работни срещи, изложения.  

Инвестициите, подпомагани по мярката трябва бъдат изпълнени на територията на община 

Исперих.   

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и тя може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ 

и ПМС №119/20.05.2014г. и в насоките в насоките за кандидатстване за ОПИК.  

При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи:  

1. Разходи за изграждане или подобренията на недвижимо имущество; 

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта; 

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта. 

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, 

следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да 

бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани 

с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както 

и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три 

години. 

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен 

финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след 

изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на 

проекта.  

Инвестицията следва да се поддържа на територията на МИГ Исперих най-малко три 

години след разплащането на проекта. 

Финансови условия  

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 50 хил. лв., а 

максималният размер – 391,000 лв. Максималният размер на финансовата помощна 

един кандидат за целия период на прилагане на Стратегията е в рамките ограниченията на 

държавната помощ по режим de minimis.  

Държавна помощ по настоящата мярка е по режим de minimis (Регламент (ЕС) № 

1407/2013). Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ (по 

смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия режим, не 
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може да надхвърля левовата равностойност 200 000 евро за период от три бюджетни 

години и съответно на 100 000 евро в случай на „едно и също предприятие“, което 

осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.  

Интензитетът на помощта е 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 1 500 000 лв.  

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се 

определя в ЗУСЕСИФ и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на ЗУСЕСИФ от Указанията 

на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020. МИГ може да определи по мерките специфични критерии за изпълнение на 

стратегията на основа на анализа и идентифицираните нужди за развитие на територията и 

водещите общи принципи. Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 на ЗУСЕСИФ 

документите, в частта, определяща условията за кандидатстване, се разработват от 

управляващия орган или от местна група за действие при прилагането на подхода ВОМР 

съобразно одобрената от комитета за наблюдение на съответната програма методология и 

критерии, използвани за подбор на операции, и по типов образец, утвърден със заповед на 

заместник министър-председателя или на министъра, отговарящ за цялостната 

организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ. 
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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)     2 932 000 56% 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства 
         18 000  0,3% 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства        650 000  12,4% 
4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти 
               57 000 1,1% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности              752 000 14,3% 

 Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г., но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (ЕЗФРСР) 
  

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура 

          1 315 000 25,1% 

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(ЕЗФРСР) 

  

21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена 

среда, съхранено наследство, култура, природа 
       140 000  2,7% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)        599247.52  15,3% 
ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството 199449.77  3,8% 
ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности 
       399797.75  11,5% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     1 500 000  28,7% 
ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП     1 500 000  28,7% 
 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  5  031 247.52  100% 
 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 

от общностите местно развитие 
      977 333  - 
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6.2 Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и 

по мерки 

Планираният бюджет по мерки на Стратегията отразява потребностите за подкрепа и 

капацитета на потенциалните бенефициенти да разработват, изпълняват и съфинансират, 

където се изисква, проекти по мерките на Стратегията. Бюджетът отразява и поуките от 

прилагането на Стратегията през предходния период.  

На Приоритет 1 са отделени 3 292 хил. 

лв. или 63% от бюджета, а на Приоритет 

2 – 1 940 хил. лв., или 37%.  По този 

начин Стратегията отчита, че 

проблемите на заетостта са водещи по 

отношение качеството на живот, и 

нагласите за преместване на 

семействата в други общини. В рамките 

на Приоритет 1 малко над две-трети от 

бюджета е отделен на Цел 2 за 

подпомагане на развитието и растежа на 

икономически дейности, способни да генерират и поддържат устойчива целогодишна 

заетост, качествени работни места и развитие на предприемачеството. В рамките на 

Приоритет 2,  около две трети от бюджета е за Цел 4 към обекти и услуги, способни да 

удовлетворят потребностите на повече хора.  

Разпределението на бюджета по финансиращи програми, отразява важността на 

идентифицираните потребности, целите на 

Стратегията, и приоритетите и ограниченията на 

отделните финансиращи програми.  

Планираният размер на общия публичен принос от 

ЕЗФРРСР в бюджета на ВОМР на МИГ Исперих е 

2 932 хил. лв. (56% от общия). За финансиране от 

ПРСР са предвидени 6 мерки.  

Бюджетът на М4.1 отчита приоритетите на мярката за 

диверсификация на земеделското производство към 

земеделски култури, в които земеделските стопани 

имат сравнително малък опит и се очаква да има по-

малко търсене за подкрепа, особено през първите години. М4.2 цели да стимулира 

инвестиции в преработката на местни земеделски продукти, а нейният бюджет е определен 

на база специално проучване на потребностите и  оценка на очакваното търсене на 

подкрепа. (виж Приложение 24). МИГ Исперих отчита рисковете за усвояване на бюджета 

на М4.2  и предвижда провеждане на мерки за насърчаване на кооперирането и 

инвестициите в преработка на земеделски продукти, които са от ключово значение за 

диверсификация на земеделското производство. Подобно, бюджетът на М1.3, отчита 

малкото търсене на земеделските производители, а също възможностите за подпомагане по 

националните мерки на ПРСР. 

Разпределение на публичния принос по 

финансиращи програми (%)

1 340 000 
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1 018 000 

 -  500 000  1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Цел 4

Цел 3

Цел 2

Цел 1

П
р

и
о

р
и

те
т 

2
П

р
и

о
р

и
те

т 
1

Разпределение на бюджета по приоритети и 

специфични цели



69 

Бюджетът на М6.4 също отчита поуките от 

предходния период, включително относително малкия среден размер на проектите.  

Индикативният бюджет на М7.4 отчита потенциалните приоритетни проекти за 

подобряване на качеството на услугите, обсъдени по време на разработване на стратегията 

и обособяването на схема за малки инфраструктурни проекти. Бюджетът на М 21, отчита 

малкия максимален размер на проектите и приоритета за насочване на ресурсите към 

проекти с добро качество.  

Планираният публичен принос от ОПИК е 1 500 хил. лв. Стратегията включва една мярка, 

бюджетът на която е определен на основа проучване на потребностите, включително 

консултации с преобладаваща част допустимите бенефициенти на територията на МИГ. 

Бюджетът отчита и целта за стимулиране на създаването на нови фирми, подизпълнители 

на по-големите фирми в региона.   

Планираният публичен принос от ОПРЧР е 599 247.52 лв. Стратегията включва две мерки, 

бюджетът, на които е определен на база оценка на разходите по програмираните дейности 

и целевия брой бенефициенти. И по двете мерки Стратегията цели да подпомага само 

проекти с висока степен на зрялост и качество и затова е определен относително малък 

бюджет, в сравнение с максимално допустимия размер на общия публичен принос в 

бюджета на една стратегияот ОПРЧР. За насърчаване на преноса на знания за социални 

иновации в областта на социалното включване на маргинализирани групи са планирани и 

дейности и бюджет по М19.4.    

Планираният публичен принос за Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие е 977,33  хил. лв.и отчита ограниченията на 

нормативната рамка и потребностите за изграждане на местен капацитет, пренос на 

иновации, стимулиране и подпомагане на разработването на проекти в приоритетните 

области на Стратегията, информиране и подпомагане на потенциални кандидати и 

бенефициенти.    
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7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия 

Дейностите за постигане на планираните резултати по формулираните цели на СМР са 

обособени в 6 групи. Индикативният график за периода 2017-2020 г., който ще бъде 

актуализиран всяка година, е даден в таблиците по-долу. В графика е посочена 

годината/тримесечието, началото на изпълнението на стратегията.  

Първа група дейности са подготвителни. Те целят ефективно планиране на 

организационната и екипна работа в местната инициативна група, за прилагане на 

многофондова стратегия. Офисът на МИГ Исперих е оборудван и екипът ще започне 

работа веднага след подписване на споразумението за финансиране.  

Подготвителни дейности за стартиране 

изпълнението на стратегия за ВОМР 

Отговорник/ 

Година 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Разработване и представяне в УО на 

ПРСР заявление за одобрение на 

финансова помощ по М19.4 

Eкип на МИГ                  

Подготовка на процедури за прилагане на 

стратегия за ВОМР и представяне за 

одобрение в УО на ПРСР, УО на ОПИК и 

УО на ОПРЧР  
Екип и УС на 

МИГ 

                

Разработване и изпълнение на 

комуникационен план 
                

Избор и обучение на оценители                  

Обучение на екипа на МИГ за прилагане 

на стратегия за ВОМР и работа с ИСУН 
Eкип на МИГ                  

Дейности по информация и подпомагане 

на потенциални кандидати 

Eкип  на 

МИГ 
                

 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, екипът на МИГ Исперих ще 

подготви и представи на УО на ПРСР заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи по подмярка 19.4. Те ще предвиждат разработване на комуникационен план и 

текущо провеждане на комуникационна кампания със следните елементи: i) Информиране 

за възможностите за финансиране на потенциалните кандидати; ii) Привличане на нови 

партньори и мобилизиране на местните общности; iii) Информиране на широката 

общественост за приноса на ЕС за финансирането на стратегията на МИГ; iv) прозрачност 

и публичност на подпомагането, публикуване на списък на подкрепените проекти и 

примери на успешни проекти. В началото ще се проведе публично събитие за информиране 

за началото на изпълнение на стратегията.   

МИГ Исперих ще актуализира процедурния си наръчник за прилагане стратегията за ВОМР, 

като отрази промените в законодателната рамка, включи процедури по новите мерки, при 

спазване изискванията за адекватна одитна следа, прозрачност, липса на дискриминация и 

обективни критерии за подбор. Ще се разработят процедури и за иновативните схеми по 

М7.4 и М21 (малки инфраструктурни проекти и пакетни проекти). В тази дейност МИГ 

Исперих ще използва собствения си значителен потенциал.  

Във връзка с прилагане на многофондова стратегия, екипът на МИГ Исперих и 

оценителите, избрани след прозрачна публична процедура ще бъдат обучени за работа със 

системата ИСУН. МИГ предвижда разработката на процедурите да стане в срока, указан в 

Наредба 22/14.12.2015г., а изборът и обучението на оценителите да се извърши съобразно 

графика на първите обявени процедури за кандидатстване по мерките.  
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МИГ Исперих ще приема и публикува индикативен годишен график за приемите по мерки, 

в съответствие с изискванията нормативната рамка. Предвижда се през първата година да 

се обяви прием на заявления за 7 мерки: М4.1; М6.4; М7;4; М21; ОПИК-1; ОПРЧР-1 и 

ОПРЧР-2. Първото тримесечие на втората година ще се обяви за първи път прием на 

заявления за мерки: М1.3 и М4.2. Всички мерки ще се отварят за кандидатстване минимум 

веднъж годишно, при наличие на финансов ресурс. В таблиците по-долу е показано само 

първото обявяване на прием по мерките. 

Втората група дейности са насочени към прилагане на мерките и постигане на 

поставените резултати по Цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие. За 

изпълнение на тази цел, стратегията предвижда три мерки: М1.3; М4.1; М4.2. Първо ще 

бъде подготвена документацията по М4.1, а процедурата за кандидатстване ще бъде 

обявена през второто тримесечие от началото на изпълнение на Стратегията. За да осигури 

достатъчен брой висококачествени проектопредложения по М4.2, МИГ планира да остави 

повече време за информиране и привличане интереса на потенциалните бенефициенти на 

територията. Поради това, първото набиране на проектопредложения по мярката ще се 

осъществи през първото тримесечие от втората година на Стратегията. В това тримесечие 

ще бъде отворена за кандидатстване и мярка 1.3.  

В работния план за първата година по М19.4 ще бъдат предвидени дейности за насърчаване 

на партньорства за колективни инвестиции по М4.1 и М4.2 и повишаване на екологичната 

информираност за зелена и ресурсоефективна икономика. 

Пакет от дейности за изпълнение на Цел 1 
Отговорник/ 

Година 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Подготовка и съгласуване на пакет 

документи за кандидатстване за М1.3, 

М4.1 и М4.2 

Екип на МИГ                 

Обявяване на прием и оценка на 

подадените проекти за М4.1 

Екип  и УС на 

МИГ 
                

Дейности за насърчаване на партньорства 

за колективни инвестиции по М4.1 и 

М4.2  (М19.4) 

 

Екип на МИГ 

 

               

Обявяване на прием и оценка на 

подадените проекти за М1.3, М4.2 

Екип и УС на 

МИГ 
                

Изпълнение на проекти – М1.3, 4.1 и 4.2 Бенефициенти                 

Трета група дейности са насочени към прилагане на мерките и постигане на поставените 

резултати по Цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности. По тази цел, 

стратегията предвижда три мерки, финансирани от три различни фонда.  

Първата мярка, която ще бъде отворена ще бъде М6.4, тъй като МИГ Исперих има опит и 

процедури за прилагане на мерки за инвестиции в неземеделски дейности, както и опит в 

работата с потенциални бенефициенти. По нея ще бъде обявен прием за набиране на 

проекти през второто тримесечие от първата година. Дейностите по създаване на 

туристически продукти и стандарти ще започнат в началото на втората година от 

прилагането на СМР. Информационните и организационни дейности ще се финансират по 

М19.4, като част от комуникационния план, а дейностите по развитие на конкретни 

туристически услуги/ продукти, предлагани от общността, ще се финансират в рамките на 

М6.4 и М21. Предвиждаме разработване и на проект за между териториално и/или 

транснационално сътрудничествопо м. 19.3. 
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Подготовката на документацията по мерките от ОПИК и ОПРЧР1 ще започне през второто 

тримесечие, с помощта на външни експерти, а първият прием ще бъде обявен през третото 

тримесечие, при условие, че е получено одобрение на УО по съответната ОП.   

Пакет от дейности за изпълнение Цел 2 
Отговорник 

Година 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Подготовка и съгласуване на пакет 

документи за кандидатстване за М6.4 
Екип на МИГ                 

Обявяване на прием и оценка на 

подадените проекти за М6.4 

Екип и УС на 

МИГ 
                

Изпълнение на проектите за М6.4 Бенефициенти                 

Разработване на туристически продукт и 

стандарти (М19.4 и М.21) 

Екип на МИГ, 

заинтересовани 

страни  

                

Подготовка и съгласуване на пакет 

документи за кандидатстване за мярка 

ОПРЧР-1 

Екип на МИГ                 

Обявяване на прием и оценка на 

подадените проекти за ОПРЧР-1 

Екип и УС на 

МИГ 
                

Изпълнение на проектите за ОПРЧР-1 Бенефициенти                 

Подготовка и съгласуване на пакет 

документи за кандидатстване за ОПИК-1 
Екип на МИГ                 

Обявяване на прием и оценка на 

подадените проекти по ОПИК-1 

Екип и УС на 

МИГ 
                

Изпълнение на проектите по ОПИК-1 Бенефициенти                 

Разработване на проект за между 

териториално и транснационално 

сътрудничество (М19.3) 

Екип на МИГ                 

Четвъртата група дейности са свързани с прилагането на мерките по Цел 3: Включване и 

интегриране на уязвими и малцинствени групи. За ефективно изпълнение на дейностите, 

МИГ Исперих предвижда, преди да се подготвят документите за кандидатстване, да се 

направи проучване на иновативни практики за интеграция на социално уязвими групи. В 

рамките на проучването ще се проведе workshop/уъркшоп с участие на водещи експерти от 

страната за идентифициране на подходящи интервенции за включване в насоките за 

кандидатстване по мярка ОПРЧР 2. Дейностите ще се проведат през второто и третото 

тримесечие от началото на изпълнение на Стратегията с участието на партньорите, 

представляващи заинтересованите страни в МИГ. Обявяването на първия прием ще бъде в 

четвъртото тримесечие на първата година.  

Пакет от дейности за изпълнение Цел 3 
Отговорник 

Година 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Проучване на иновативни практики и 

workshop за интеграция на уязвими групи 

Екип на МИГ, 

партньори 
                

Подготовка и съгласуване на пакет 

документи за кандидатстване за мярка 

ОПРЧР-2 

Екип на МИГ                 

Обявяване на прием и оценка на 

подадените проекти за ОПРЧР-2 

Екип и УС на 

МИГ 
                

Изпълнение на проектите за ОПРЧР-2 Бенефициенти                 
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Петата група дейности са насочени към прилагане на мерките за постигане на Цел 4: 

Насърчаване на активния начин на живот, иновативността и социалната ангажираност в 

общността. По тази цел, стратегията предвижда две мерки - М7.4 и М21. Първият прием на 

проекти по М7.4 ще бъде през третото тримесечие, а по М21 през четвъртото.  

Мерките включват иновативни схеми за подбор на проектни идеи, инициирани от 

общността, които ще започнат да се прилагат през втората година, след дейности за 

анимация, с цел насърчаване на гражданската инициатива и социална. ангажираност. 

Пакет от дейности за изпълнение Цел 4 
Отговорник 

Година 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Подготовка и съгласуване на пакет 

документи за кандидатстване за М7.4 и 

М21 

Екип на МИГ                 

Дейности за анимация за схемите за 

малки проекти и пакетни проекти по 

М7.4, М21 

Екип на МИГ, 

доброволци 
                

Обявяване на прием и оценка на 

подадените проекти за М7.4 и М21 

Екип и УС на 

МИГ 
                

Изпълнение на проекти по М7.4, М21 и 

схемите за малки проекти/пакетни 

проекти 

Община 

Исперих, НПО, 

МИГ 

                

Последната група дейности е свързана с мониторинга и оценката на Стратегията. Както е 

разгледано в Раздел 8.4, МИГ Исперих ще събира информация за изпълнението на ниво 

проект и след приключване на всяка процедура за прием на проекти и сключване на 

договори, ще се прави анализ на напредъка по съответната мярка, за целите на планиране 

на следващи приеми. Освен това, всяка година ще се прави анализ на напредъка на 

изпълнението на всички мерки, който ще се представя в Годишния доклад за отчитане 

изпълнението на стратегията за ВОМР, и ще се планират и изпълняват корективни 

действия, ако е необходимо.  

Пакет от дейности за оценка и мониторинг 

на стратегията  

Отговорник 

Година 
1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Мониторинг и докладване на 

прилагането 
Екип на МИГ                 

Оценка на процеса на прилагане 

първоначални резултати /окончателна 

оценка 

УС на МИГ 

Външни 

оценители 

                

Дейностите по оценката ще започнат в началото на изпълнение на Стратегията с 

разработване на план за оценка и обучение на екипа на МИГ и УС и партньорите, които са 

описани в Раздел 8.4.  

Оценката на процеса за прилагане ще се извършва чрез тематични оценки на отделни 

аспекти на прилагането, цели или приоритети и междинна оценка. Междинната оценка ще 

се проведе през 2018 г., за да събере информация, която се очаква да е необходима за 

разширения Годишен доклад за изпълнение на ПРСР през 2019 г. Последващата оценка ще 

се проведе в края на изпълнението на Стратегията, като подготовката за нея ще започне 

най-малкото 6 месеца по-рано (тази дейност не е показана в графика). 
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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 

 

 

8.2 Управление на МИГ 

Органи за управление и контрол 

Върховен колективен орган на МИГ Исперих е Общото събрание. То се състои от 31 члена, 

като нито един от секторите представени в него: публичен, бизнес и нестопански не 

надвишава 49% от имащите право на глас. В Общото събрание всеки член има право на  

един глас, членовете - юридически лица, участват в работата на Общото събрание чрез 

упълномощени представители. Общият ред и механизмът за взимане на решения от 

органите за управление на МИГ по отношение на цялостната работа на организацията са 

определени в Устава. Взимане на решения: 

 Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете 

(половината плюс един) от присъстващите.  

 Решения за изменение и допълване на устава, за преобразуване и прекратяване на 

Сдружението или за сливането или вливането му в друго юридическо лице се вземат 

с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

Управителен орган на МИГ Исперих е Управителният съвет (УС), който се състои от 10 

члена, от които 9 с право на глас. Делът на представителите на органи на изпълнителната 

или местната власт, на представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор в  колективния управителен орган на МИГ, не превишава 49 процента 

от имащите право на глас, съгласно чл. 29, ал.3,т.1 от Устава на сдружението. Всички 

членове на УС имат постоянен адрес и работят на територията на действие на МИГ  

Исперих. Председател на УС на МИГ Исперих е Даниел Димитров Йорданов, излъчен като 

представител на местната власт. 
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Правомощията на УС, пряко свързани с управлението на Стратегията на територията 

(Чл.34 (2) от Устава) са: Изготвя и приема организационна структура, правилник и 

процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението и прилагане на 

Стратегията; Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, 

чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на 

сдружението; Формира помощните органи на сдружението /работни групи, експертни 

комисии; Определя външни експерти за оценка избор и мониторинг на проекти, с цел 

осигуряване на обективност, публичност и прозрачност; Взема окончателни решения за 

финансиране на проекти по подхода ВОМР; Управлява бюджета на Сдружението, чрез 

организиране на конкурси, на база на приетата стратегия. Взимане на решения: 

 УС взема оперативни решения с обикновено мнозинство; 

 В определени случаи, по реда на чл.14 ал.2 и чл.31 т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ, взема 

решения с мнозинство от всички членове.  

Комисията за избор на проекти e помощен орган на МИГ Исперих (КИП).  Комисията за 

избор на проекти към МИГ Исперих се състои от титуляри и резервни членове, поименно 

определени със заповед на Председателя на УС, въз основа на решение на УС на МИГ. 

Членове на Комисията могат да бъдат служители на МИГ, членове на колективния 

върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители. Делът на представителите на 

публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас 

членове. 

Взимане на решения относно прилагане на Стратегията територията на МИГ: 

Общият ред и механизмът за взимане на решения от УС и КИП, от председателя на УС и 

изпълнителния директор на МИГ се определят в процедурен наръчник на МИГ Исперих, 

който ще бъде разработен на основата на недискриминационна и прозрачна процедура и ще 

включва обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, съгласно 

изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г.  

Наръчникът ще бъде представен за одобрение от Управляващите органи на: ПРСР, ОПРЧР 

и ОПИК в двумесечен срок от сключване на договора за изпълнение на стратегията за 

ВОМР. Освен основните изисквания на наредбата, процедурата на МИГ Исперих ще 

включва и ред за обществено обсъждане на  проектни идеи, по инициатива на граждани и 

нестопански организации, които да бъдат реализирани чрез конкретни проекти по мерки 

7.4 и 21 от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. 

Екипът на МИГ е изпълнителен орган на МИГ за прилагане на стратегията за ВОМР. 

Състои се от щатни служители, определени след конкурсен избор, проведен от УС и наети 

по трудово правоотношение на следните позиции:  

1. Изпълнителен директор (ИД); 

2. Експерт/и по прилагане на Стратегията;  

3. Технически асистент; 

4. Главен счетоводител. 
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Описание на позициите и изискванията за изпълнителния директор и персонала 

Основните отговорности и задължения на екипа са в съответствие с чл. 62. на Наредба 

22/14.12.2015г.  

Оперативното ръководство по прилагане на Стратегията за ВОМР се осъществява от 

изпълнителния директор на МИГ Исперих, който управлява екипа на МИГ. Минималните 

изисквания за заемане на длъжността, са посочени в Устава на организацията (чл. 36): 

висше образование; професионален стаж от 5 години, минимум 5 г. управленски опит и/ 

или, опит в реализиране на проекти за над 100 000 лева. Изпълнителният директор: 

организира изпълнението на стратегията за местно развитие, прилага процедури и правила, 

одобрени от УО на съответните програми и такива, включени в договора за финансиране 

изпълнението на стратегията за местно развитие с УО на ПРСР, като гарантира интересите 

на местната общност, както са представени в настоящата стратегия; ръководи цялостната 

дейност на сдружението; изпълнява решенията на УС; насочва дейността за постигане на 

приоритетите и специфичните цели на Стратегията; подписва финансови и 

административно управленски документи, договори; изпълнява задълженията към 

държавния бюджет. Изпълнителен директор на МИГ Исперих е Емилия Иванова 

Германова. 

Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР има завършено висше образование; 

общ професионален стаж в страната най-малко две години; наличие на опит в реализиране 

на проекти в целия проектен цикъл, включително подготовка, мониторинг и оценка. 

Експертът по прилагане на стратегията: информира, консултира и подпомага подготовката 

на проекти на потенциалните кандидати; подпомага подготовката на покани за подбор на 

проекти; създава и поддържа база данни; извършва административна проверка/техническа 

оценка и мониторинг на проектите; извършва посещения на място с цел оказване на текуща 

подкрепа на бенефициентите; подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки 

за плащане; предоставя информация и участва в изготвянето на годишни доклади, отчети, 

оценки и др. Експерт по прилагане на стратегията е Гинка Маринова Георгиева. 

Техническият асистент на МИГ Исперих има висше образование, общ професионален 

стаж в страната най-малко две години; наличие на опит в реализиране на проекти. 

Техническият асистент: организира подготовката и провеждане на делови срещи, обучения, 

семинари и други събития; организира кореспонденцията и води деловодство; води 

протоколи от съвещанията и др.; следи за изпълнението на срокове; организира 

информационния поток, поддържа уебсайта на МИГ и осигурява публичност.; приема и 

регистрира заявления и следи тяхното движение; поддържа проектен архив, включително и 

в електронен вариант; участва в административна проверка/техническа оценка и 

мониторинг на проектите и др. Технически асистент на МИГ Исперих е Ростислав 

Величков Енчев. 

Главният счетоводител на МИГ Исперих има завършено висше образование общ 

професионален стаж в страната най-малко две години идългогодишен опит в работата по 

проекти на различни организации. Главният счетоводител: приема, обработва, проверява 

първичните финансово-счетоводни документи, осчетоводява ги по съответните аналитични 

сметки, за които отговаря; съставя извлечения и оборотни ведомости от аналитичните 

сметки; упражнява вътрешен финансов контрол съобразно възложените му задачи;  
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консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати; следи  

базата данни за постъпилите проекти, тяхното състояние и финансова отчетност;  

осъществява наблюдение на финансовото изпълнение на проектите; подпомага одобрените 

кандидати при подготовката на заявки за плащане; подпомага изпълнителния директор в 

изготвянето на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията, подготвя други 

доклади, справки и др.  Главен счетоводител на МИГ Исперих е Петър Петков Цанков. 

Текущите разходи за управление и разходите за популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ Исперих ще се извършват по реда на Наредба 

1/22.01.2016г. на МЗХ. Заложени са в бюджета на настоящата Стратегия. 

С членовете на екипа на МИГ Исперих има подписани предварителни споразумения за 

последващо наемане по трудов договор, представени в приложение 15. 

Документи, доказващи изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 3 за изпълнителния 

директор на МИГ, за експерта по прилагане на стратегията за ВОМР и служителите по чл. 

13, ал. 5, от Наредба 22/14.12.2015г., както и документи за допълнителния им опит са 

представени в приложение 16. 

В длъжностните характеристики, подписани от членовете на екипа и представени в 

Приложение 17, подробно са указани конкретните задължения на всеки, съгласно 

изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г. 

8.3 Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР 

Технически капацитет 

МИГ Исперих разполага с нает офис, с подходящо обзавеждане и оборудване, подробно 

описано в договора за наем, приложение 18. Офисът е климатизиран, достъпен за лица с 

увреждане и с инвалидни колички. Разполага с 3 самостоятелни помещения, в които има  4 

оборудвани работни места за екипа на МИГ Исперих, с достъп до Интернет и 

телефонизация, с помещение за съхранение на документация и архив, както и зала за срещи 

и обучения с 27 места. Наличната компютърна, презентационна и офис техника, 

собственост на Местната инициативна група, отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 3 

от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХ и включва: 4 стационарни компютъра, лаптоп, принтер, 

копирна машина, скенер, мултимедия и подвижен екран, машина за унищожаване на 

документи и др., които са изброени в приложение 19. 

Финансов капацитет 

Местна инициативна група Исперих е в състояние да осигури финансов ресурс, необходим 

за точното и навременно изпълнение на планираните в Стратегията за ВОМР дейности и 

резултати. На свое заседание, проведено на 19.05.2016 г.,  Общински съвет Исперих, взе 

решение №140 по точка 14 от дневния ред за предоставяне на финансова подкрепа за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2014 - 2020 г. в размер на 

35 000лева. Копие на решението е представено в приложение 21. 

Административен и оперативен капацитет 

МИГ Исперих има значителен опит и изграден капацитет за изпълнение на европейски 

проекти и децентрализирано управление на финансов ресурс, включително за прилагане на 

Подхода LEADER. При реализиране на първата стратегия за местно развитие на МИГ 
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Исперих бяха разработени процедури и натрупан опит от прилагането на всички фази на 

проектния цикъл. Екипът познава и адекватно прилага основните изисквания и правила за 

разумно финансово управление на европейски фондове. Въведени са успешни практики за: 

 популяризиране на възможностите за финансиране на проекти по Стратегията;  

 обучение на оценители на проекти към Стратегията на МИГ Исперих; 

 оказването на подкрепа за потенциални кандидати и бенефициенти на МИГ; 

 създаване на местен консултантски капацитет за разработване на проекти по 

европейски програми.  

Екипът на МИГ и Управителният съвет успешно изпълниха задълженията си по 

осигуряване на прозрачност и равно третиране на всички кандидати при оценката проекти 

и не се допуска лобиране или други форми на намеса при избора на проекти. Създаден е 

капацитет за насърчаване на икономическото развитие на територията и разнообразяване 

на икономическите дейности чрез:  

 обучение на местни предприемачи и други жители от територията;  

 подбрани и обучени са фасилитатори на местните идеи; 

 привличане на хората с иновативни идеи;  

 насърчаването промоцията на нови идеи и практики чрез подбор на темите за 

проучвания, разработване на типови проекти и препоръки, които лесно могат да се 

приложат в практиката;   

 разпространяването на информация и знания от други европейски МИГ относно 

устойчиво местно развитие и иновативни практики. 

С пряката помощ на МИГ бяха създадени нови за общината бизнеси. Някои от проектите са 

иновативни за цялата територия на селските райони в България. Близо една четвърт от 

финансираните проекти са за внедряване на иновативни технологии. Част от 

подпомогнатите фирми инициираха създаването на регионален клъстер за енергийна 

ефективност „РЕ клъстер”, който получи финансиране от ОПИК 2007-2013г. В рамките на 

първата Стратегия за местно развитие МИГ Исперих бяха подпомогнати 5 новосъздадени 

фирми.  

МИГ Исперих има ясен принос за включването на общността в общи инициативи. С 

подкрепа на стратегията на МИГ са проведени обучения, информационни дейности и 

местни срещи, форуми, концерти, фестивали, изложби, базари и други събития с общо 6478 

участника. Тези събития изграждат местния социален капитал и са предпоставка за общи 

доброволчески дейности в бъдеще, като засилват местната общностна идентичност на 

участниците. МИГ Исперих е единствената група в България, разработила и включила в 

Стратегията си мярка, която не е включена в менюто от мерки по Регламент 1698/2005 и 

ПРСР 2007-2013. За прилагането на мярка 7.1 „Напред към наследството – територията 

Исперих ни обединява”, МИГ разработи формуляр за кандидатстване, насоки и указания за 

разработване и отчитане на проектите, включително и примерни на проекти. Успешното 

изпълнение на тези проекти насърчи създаването на междусекторни партньорства между 

неправителствения сектор, читалищната общност, училищата в региона. В рамките на 
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първата лидерска Стратегия на МИГ Исперих са подпомогнати 5 новосъздадени 

нестопански организации, които изпълниха проекти към Стратегията. 

МИГ Исперих работи активно за интеграция на уязвими групи на територията и насърчава 

включването на ромската общност в инициативи на общността. Член на организацията от 

нейното създаване е първото ромско читалище в страната „Рома - Вазово 2007 г.“, а проект 

на читалището получи подкрепа по мярка 7.1 в рамките на първата стратегия. 

МИГ Исперих е организация, силно ориентирана към резултатите. Доброто познаване на 

спецификата на местната общност, позволява реалистично планиране на дейностите и 

избягване на формални мероприятия.   

Приносът на МИГ Исперих за развитие на територията е и в това, че е в състояние да 

подпомага малки проекти, които не биха били подпомогнати без съществуването на 

групата. Местната общност и членовете на организацията осъзнават ролята на МИГ 

Исперих като генератор и двигател на нови инициативи с потенциал да дадат тласък за 

развитието на икономиката. На местно ниво МИГ Исперих постигна обществена 

разпознаваемост и обществено доверие от страна на местната общност, едновременно със 

своето институционализиране като местен център за общностно развитие.  

Капацитет за работа в мрежи и изграждане на партньорства 

Създаването на мрежи и работата в тях се счита за един от основните инструменти, които 

подпомагат устойчивото развитие в селските райони. В рамките на първата стратегия по 

ЛИДЕР, екипът на МИГ Исперих изпълняваше функции на информационна точка и канал 

на Националната селска мрежа за община Исперих. Така бе осигурена не само връзка с 

други мрежи и с отделни участници в развитието на селските райони, но бе подпомогнато и 

разпространение на информация сред членовете на МИГ по актуални теми, свързани с 

политиката за развитие на селските райони. 

В рамките на проявите и събитията, организирани от Звеното за управление на НСМ, 

екипът на МИГ Исперих допринесе за организиране и провеждане на регионални 

мероприятия на НСМ, като участие в работата на тематични работни групи ТРГ 4 

„Приложение на подхода ЛИДЕР в България. Предизвикателствата при прилагането му в 

България в периода 2007 – 2013 г. – научени уроци за бъдещия програмен период”, ТРГ 11 

„Младите хора и селските райони”, в семинари за обсъждане на възможности за развитие 

на интегрирани проекти, в обучителни семинари организирани от НСМ И УО.  

Проекти, реализирани от бенефициенти на МИГ Исперих, са идентифицирани като добри 

практики на национално ниво и са заредени, както на интернет страницата на НСМ (Тема 

Иновативност), така и на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)
15

. 

Превод на български език е представен в Приложение 23.  

МИГ Исперих е член на Националната селска мрежа и Асоциация "Българска национална 

Лидер мрежа". Партньор е с МИГ „Валея Мостищей” от Румъния, представители на която 

участваха в Конференция за иновации през 2013г. и Обществен форум – регионална среща 

по ЛИДЕР през 2015г., организирани от МИГ Исперих.  

                                                 
15

Electric vehicle charging stations in Isperih E-charging in rural 

locationshttp://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_webtemplate_ecarsbg.pdf. 

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_webtemplate_ecarsbg.pdf
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Участието в национални и международни срещи, свързани с прилагането на подхода 

ЛИДЕР, позволи споделянето на собствен опит и подходи от прилагане на Стратегията и 

ползване на опит от членовете на мрежата. Посещенията на офиса на ЕМРСР и участието в 

прояви на МИГ от страните-членки на ЕС (Хърватска, Полша и Литва и др.) обогати 

знаниятаза добри практики и разви връзките на МИГ Исперих с партньори от тези страни. 

С тези действия, в рамките на първата стратегия по подхода ЛИДЕР, беше постигнато 

изграждане и укрепване на капацитета на екипа на МИГ Исперих. Това е добра основа за 

бъдещо развитие и платформа за срещи/ форуми/ общностни инициативи за обсъждане на 

ефективни и целесъобразни решения за развитието на селските райони в новия програмен 

период. Натрупаният опит и умения ще осигурят и възможност за осъществяване на 

"обратна връзка” за текущите проблеми и възможни решения по прилагането на 

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ Исперих; 

Договори, сертификати, добра практика от страниците на ЕК и други документи са 

представени в приложение № 23. От създаването си през 2010 г. до сега, организацията е 

изпълнила следните проекти: 

Име на проекта Прилагане на Стратегия за местно развитие за територията на  

община Исперих 

Договор № РД 50-

144/13.10.2011г. 

Дейности и резултати: По 7-те мерки на СМР са осъществени 

общо 35 покани за избор на проекти. Получени са 73 заявления за 

кандидатстване, одобрени от МИГ са 65 проекта със субсидия от 

над 3,4 мил. лева (възлизащи на 109% от бюджета по М41). 

Одобрени от ДФЗ-РА са 63 проекта, договорени са 61 местни 

проекта и изпълнени 54. Реализираните проекти са на обща 

стойност: 2 495 хил. лв. Общи обем на инвестициите в 

подпомогнатите земеделски стопанства и фирми:планирани: 2 135 

хил. лв., изпълнени 2 453 хил. лв., или процент изпълнение – 

115%. Създадени работни места (самонаети/наети) планирани – 

20, а  изпълнени – 32, процент изпълнение – 190%. 

Финансираща програма: ПРСР 

2007-2013г. 

Обща стойност: 

3142000,00 лв. за проекти  

и 710720,00 лв. за управление. 

Срок на изпълнение: 

13.10.2011г.– 30.09.2015г. 

 

Име на проекта „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“ 

Договор № СП 2015-М1-207-

00/11.12.2015г. 

Дейности и резултати: Два обучителни семинара.  Сформиране 

на местен екип от участници в РЕСУРСЕН ЕКО център. 

Инсталация на демонстрационна система за компостиране на 

предоставен от ПГСС „Хан Аспарух” терен - два броя три 

секционни компостери. Участници и ползватели на проекта са: 

земеделски производители, младежи и доброволци от общността, 

местни и училищни власти, НПО, които ще бъдат консултирани 

от специалисти  за ползите и начините на въвеждане на 

нисковъглеродни практики–активирано компостиране. Ползите за 

общността ще бъдат в създаване на работещ модел за 

децентрализирано управление на биоразградими отпадъци чрез 

нисковъглеродни  практики за смекчаване на последиците от 

климатичните промени. В дългосрочен план очакваме по-голяма 

обществената ангажираност и мотивирано гражданското участие 

в дейности за опазване на околната среда. Проектът е в процес 

на изпълнение. 

Финансираща програма: 

Фондация „ЕкоОбщност“, 

програма: „Съгради промяна“, 

финансирана от Фондация 

“Чарлз Сюард Мот“ 

Обща стойност:  5400,00 лв., 

от които 918,00 лв. собствен 

принос 

Срок на изпълнение: 

11.12.2015г.-15.07.2016г. 
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Име на проекта Проект за  подготвителни дейности по под мярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 ВОМР от 

ПРСР  
Договор №РД50-

203/07.12.2015г.   

Дейности и резултати: Информиране, разработване на стратегия 

за ВОМР, консултиране и обществено обсъждане на Стратегията. 

Обучения на местни лидери, обучения на екипа на МИГ и 

Управителния съвет на организацията.  

Разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

за територията на община Исперих.  

Финансираща програма: 

ПРСР 2014-2020г. 

Обща стойност: 48795,75 лв. 

Срок на изпълнение:  

07.12.2015 – 31.05.2015г. 

 

При прилагане на Стратегията се предвижда изграждане на мрежа за сътрудничествона 

МИГ Исперих с водещи организации в областта на социалното включване, равните 

възможности, развитието на предприемачеството и професионалното обучение и опазване 

на природата, като първоначалният списък на които е даден в таблицата по-долу. Впроцеса 

на подготовка на Стратегията бяха проведени срещи с представители на тези организации 

за проучване на добри практики и консултиране на мерките и бе получено тяхното 

съгласие за подпомагане на изпълнението на Стратегията с техническа експертиза.  

Област на 

сътрудничество   
Организация  

Включване на уязвими 

групи  
СНЦ „Асоциация Интегро“, Член на европейската мрежа 

European Roma Grassroots Organisations Network  
http://www.hrdc.bg/http://www.ergonetwork.org 
Тръст за Социална Алтернатива 
http://socialachievement.org/ 

Включване на жените 
Равни възможности  

Фондация "Център за изследвания и политики за 

жените" 

http://www.cwsp.bg  
 

Гражданско участие  Сдружение "Болкан Асист" 
"Болкан Асист - Диалог" ЕООД 
www.balkanassist.bg 

Предприемачество  Сдружение Start It Smart  
http://www.startitsmart.com/ 

Професионално обучение  Държавно предприятие „Българо-германски център за 

професионално обучение” 
http://dp.bgcpo.bg/ 
Клъстерът „Дуално професионално обучение“ към 

Германо-Българската индустриално-търговска камара 
http://bulgarien.ahk.de/bg/ueber-uns/ahk-bulgarien/ 

 

  

http://www.hrdc.bg/
http://www.hrdc.bg/
http://socialachievement/
http://www.cwsp.bg/
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8.4 Описание на системата за мониторинг и оценка 

Основната цел на системата за мониторинг и оценка е да следи непрекъснато и да 

анализира периодично процеса на прилагане, напредъка, качество и проблемите в 

изпълнението на Стратегията, за да се осигури постигане на планираните резултати и да се 

предприемат своевременни коригиращи мерки, когато това е необходимо.  

Системата за мониторинг ще се основава на методологията от предходния период и 

включва:  

 текущо събиране на данни за индикатори изпълнение и резултат; 

 мониторинг на изпълнението на договорите;  

 обобщаване и анализ на събраните данни от системата за мониторинг най-малкото 

веднъж годишно.  

МИГ ще наблюдава напредъка и ефекта от изпълнение на стратегията за ВОМР с помощта 

на финансови индикатори, индикатори за изпълнение и за резултати, дадени в Раздел 9. 

Индикаторите за изпълнение и резултати са планирани да измерват непосредствения ефект 

на проектите върху подпомогнатите бенефициенти. В списъка на индикаторите са 

включени всички индикатори за изпълнение и резултати за съответните 

мерки/инвестиционни приоритети и приоритетни оси от ПРСР, ОПРЧР и ОПИК и са 

добавени специфични индикатори за Стратегията на МИГ.   

Информацията за финансовите индикатори, индикаторите за изпълнение и резултат ще се 

събират за всеки проект и ще се обобщават по мерки, специфични цели, и където е уместно 

по приоритети и за Стратегията като цяло. МИГ ще създаде и ще поддържа база данни за 

индикаторите за мониторинг.  

Данните по индикатори за изпълнение ще се събират и включват в базата данни след 

договаряне на проекта, а по индикатори за резултат след разплащане. В случаите, когато се 

създава нова услуга данните за резултат ще се събират най-малкото 6 месеца след края на 

проекта.  

Кандидатите и бенефициентите ще са задължени да предоставят данни по индикаторите, 

като във формуляра за кандидатстване и заявката за плащане ще има приложен формуляр 

за индикатори. Достоверността на подадената от бенефициентите информация ще се 

проверява от Екипа на МИГ при провеждане на посещения за мониторинг.  

Системата за мониторинг предвижда да се провежда поне едно посещение на място за 

оценка на напредъка на изпълнението и резултатите. При инвестиционните проекти това 

посещение ще се провежда в края на изпълнението и преди подаване на заявка за плащане. 

В случай на рискови инвестиционни проекти, мониторинг на проекта ще се провежда и по 

време на изпълнението. 

Мониторингът на проекти, които включват обучение, мерки за заетост, социални дейности 

и други подобни ще се извършва поне веднъж на тримесечие по време на изпълнението на 

дейностите. За мониторинг на тази група проекти ще бъде разработена специална форма и 

указания за параметрите на проекта, които ще се наблюдават. Мониторингът задължително 

ще включва посещения на място за наблюдение на дейности и срещи/интервюта с крайните 

бенефициенти.   
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След приключване на всяка процедура за прием на проекти и сключване на договори, ще се 

прави анализ на напредъка по съответната мярка, за целите на планиране на следващи 

приеми. На основата на този анализ ще се взимат решения за обявяване на нови приеми, 

включително за необходимостта от тематични приеми и, ако е необходимо, ще бъде 

актуализиран индикативният годишен график за приемите по мерки.  

МИГ ще извършва анализ на напредъка в прилагането на Стратегията поне веднъж 

годишно при подготовката на Годишните доклади за отчитане изпълнението на 

стратегията за ВОМР. Годишните доклади за изпълнението ще анализират напредъка в 

договарянето на средствата, изпълнението и разплащането на проектите и напредъка по 

индикаторите за мерките, дадени в Раздел 9.1. Те ще включват и представяне на 

резултатите на проведените оценки, ако през периода са провеждани такива, а също и 

планирани и/или предприети корективнимерки.  

Системата за оценка има за цел подобряване на ефикасността, ефективността и 

въздействието на прилагането на Стратегията чрез извършване на периодичен преглед на 

резултатите и напредъка към изпълнение на целите на Стратегията, разработване на 

препоръки и/или извличане поуки.  

В началото на прилагане стратегията ще бъде разработен план за оценка, който ще 

конкретизира целите, обхвата, тематиката, управлението и комуникацията на дейностите за 

оценка на стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. Отговорност за планиране на дейностите 

по оценка ще има ръководителя на МИГ, а самата оценка ще се извършва от външни 

изпълнители.  

Планира се провеждането на една тематична/междинна оценка годишно.  

По време на изпълнението е предвидена една междинна оценка на напредъка в 

изпълнението на Стратегията, която ще е насочена към оценка на първоначалните 

резултати, като се предвижда тя да се проведе през 2018 г. Междинната оценка ще включва 

също и оценка в изпълнението на комуникационни план, по индикатори включени в този 

план.  

По време на изпълнението е планирано провеждането тематични оценки, които да 

включват задълбочен преглед на отделни аспекти на изпълнението, мерки, цели или 

приоритети. Обхвата на тематичните оценки ще се конкретизира в плана за оценка, но 

предварителният анализ показва необходимост от включване следните теми: ефективност 

на процеса на прилагане и административна тежест за потенциалните кандидати; резултати 

върху подобряване на възможностите за заетост и качеството на живот на младежите; 

резултати за развитие на практики и модели за добро управление и участие на 

заинтересованите страни в развитието на територията, резултати за социалното 

приобщаване и намаляване на бедността;.  

Последващата оценка се предвижда да се проведе в края на изпълнение на Стратегията и 

при възможност не по-рано от 6 месеца след приключване на всички проекти. Тя ще 

допринесе за отчитане на резултатите и извличане на поуки и добри практики.     

Предвижда сесистемата за мониторинг и оценка да включва редовна самооценка на 

качеството на партньорството, като се използва адаптирана методология, препоръчана 
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от Европейската мрежа за оценка
16

 и Европейската мрежа на ромските организации ERGO. 

Качеството на партньорството, ще се оценява по критерии като принос на партньорите, 

участие на заинтересованите страни, включване на уязвими групи и лидерство. На основа 

на тези оценки ще бъдат поставяни цели за развитие, ще се планират, прилагат и оценяват 

мерки за укрепване накапацитет. В съответствие с добрите практики, препоръчани от 

Европейската мрежаза развитиена селските райони (ЕМРСР), методологията на оценка ще 

включва самооценка за напредъка по седемте ключови аспекта на Воденото от общностите 

местно развитие, включително иновации, диверсификация и интеграция на дейностите и 

развитие на мрежиза сътрудничество.  

Планирането и изпълнението на дейностите за мониторинг и оценка са отговорност на 

Екипа на МИГ. В плана за оценка ще бъдат включени дейности за повишаване на 

капацитета на Екипа на МИГ и УС в оценка, като в началото на изпълнението се 

предвижда обучение за системите за събиране на данни за мониторинг на изпълнението и 

методите за самооценка на качеството на партньорството и включването на уязвими групи.  

Резултатите от мониторинга и оценката ще бъдат широко комуникирани. Годишните 

доклади за изпълнението и докладите за оценка ще бъдат обсъждани на заседания на УС, 

общо събрание на МИГ и ще бъдат комуникирани на всички заинтересовани страни чрез 

публикуване на резюме за широката общественост и информация за медиите. Докладите 

ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ.  

 

  

                                                 
16

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/wp-leader_en.pdf;  

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/wp-leader_en.pdf
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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 

Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност (2023) 

Приоритет I  

Специфична цел 1  

Брой и дял на земеделските стопанства, получили подпомагане за инвестиции в 

преструктуриране или модернизация  

18 

(1.6%) 

Брой земеделски стопанства, разширили или модернизирали производството 

на плодове, зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури и 

животновъдство  

15 

Промени в селскостопанската продукция на подпомогнатите стопанства на 

една годишна работна единица  

Повишаване 

Брой проекти, насърчили по-доброто организиране на хранителната верига  4 

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти  10 

Специфична цел 2  

Брой подпомогнати съществуващи предприятия с повишена 

конкурентоспособност 

13 

Брой подпомогнати нови предприятия (предприятия, създадени вследствие 

на получена финансова помощ  и/или подкрепени предприятия, които не са 

съществували повече от 3 години преди стартирането на проекта) 

6 

Участници в мерки за предприемачество в самостоятелна заетост при 

напускане на операцията  

10 

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти  20 

Производителност на подпомогнатите предприятия  (добавената стойност по 

факторни разходи към заети лица) 

Повишаване 

Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от подкрепените предприятия  Повишаване 

Нови/подобрени пазари за местна продукция 2 

Приоритет II  

Специфична цел 3  

Участници в неравностойно положение, които след подпомагане са започнали да 

търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са 

получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги  

100 

Специфична цел 4  

Брой и процент от населението, което се възползва от подобрените 

услуги/инфраструктура 

14 000 

(65%) 

Брой населени места, които се възползват ползват от подобрени услуги 12 

Брой нови партньорства решаващи проблеми на социални групи и населени 

места в Общността  

6 

Хоризонтални  

Дял на проектите, които облагодетелстват млади хора на възраст до 40 г 40% 

Дял на проектите, въвели иновации за нисковъглеродна и/или 

ресурсоефективна икономика, въвели иновации за предотвратяване или 

адаптиране към климатичните промени 

20% 
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9.2 Индикатори по мерки 

Индикаторите за резултат и краен продукт/изпълнение на Стратегията са дадени в 

таблиците по-долу. Където е релевантно, информацията за индикаторите ще се събира в 

разбивка по пол, възраст, етническа група на бенефициента, място на изпълнение на 

дейността. Системата от индикатори, включва всички релевантни индикатори на ПРСР, 

ОПИК и ОПРЧР. 

Мерки по Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез 

насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги  

 

Индикатори по мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства 

Индикатори за изпълнение   Целева 

стойност (2023) 

Брой на участници в мерки за обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства  

60 

в.т.ч. брой млади фермери  ще се наблюдава 

в.т.ч. жени  ще се наблюдава 

 

Индикатори по мярка 4.1: Инвестиции в земеделски стопанства  

Индикатори за изпълнение   Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Брой земеделски стопанства, подпомогнати за инвестиции в 

преструктуриране или модернизация 

18 

в.т.ч. Брой земеделски стопанства, разширили или подобрили 

производството на плодове, зеленчуци, етерично-маслени и 

медицински култури и животновъдство  

15 

Индикатори за изпълнение/краен продукт   

Брой земеделски стопани, получаващи подкрепа, включително: 18 

в.т.ч. брой стопани на възраст до 40 г.  9 

в.т.ч.  жени, уязвими групи  ще се наблюдава 

в.т.ч. колективни инвестиции ще се наблюдава 

 

Индикатори по мярка 4.2: Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти 

Индикатори  Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия (еквивалент на пълно 

работно време) 

2 

Индикатори за изпълнение/краен продукт   

Брой на предприятията, получаващи подкрепа  1 

в.т.ч. брой подпомогнати нови предприятия (предприятия, създадени 

вследствие на получена финансова и/или подкрепени предприятия, които 

не са съществували повече от 3 години преди стартирането на проекта) 

1 
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Мерки по Специфична цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности чрез 

развитие на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието 

Индикатори по мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Индикатори  Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия (еквивалент на пълно 

работно време)/Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти 

12 

Индикатори за изпълнение /краен продукт  

Брой на предприятията, получаващи подкрепа  15 

в.т.ч. брой подпомогнати нови предприятия (предприятия, създадени 

вследствие на получена финансова и/или подкрепени предприятия, които 

не са съществували повече от 3 години преди стартирането на проекта) 

5 

 

Индикатори по мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството  

Индикатори  Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията 

(участници, които в рамките на 6 месеца след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно заети)  

10 

Участници, които в рамките на 24 месеца след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно заети) (1) 

15 

Индикатори за изпълнение/краен продукт   

Безработни участници, подпомогнати по мярката 45 

в.т.ч. трайно безработни  ще се наблюдава 

Заети участници, подпомогнати по мярката 10 

Забележка: (1) Опитът от прилагане на мерки за предприемачество сред безработни на 

територията на МИГ показва, че се изисква повече време лицата да вземат решение за започване 

на бизнес. От последната наблюдавана група 50% са започнали бизнес до 36 месеца. Мярката има 

и силен ефект върху заетостта.   

  

Индикатори по мярка ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП   

Индикатори  Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия (еквивалент на пълно 

работно време)/Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти) 

8 

Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от подкрепените МСП  Повишаване   

Производителност на МСП (добавената стойност по факторни разходи към 

заети лица) 

Повишаване   

Индикатори за изпълнение/краен продукт  

Брой подпомогнати  предприятията, получаващи безвъзмездни средства 4 

Брой подпомогнати нови предприятия (предприятия, създадени 

вследствие на получена финансова ЕФРР и/или подкрепени 

предприятия, които не са съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

1 

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(хил. евро) 

83 
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Мерки по Специфична цел 3: Включване и интегриране на уязвими и малцинствени 

групи в устойчивото социално икономическо развитие на общността 

Индикатори по мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности 

Индикатори  Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията 

са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили квалификация или са включени в 

социални и здравни услуги  

100 

в.т.ч. роми ще се наблюдава 

Индикатори за изпълнение/краен продукт   

Брой подпомогнати лица в неравностойно положение 150 

в.т.ч. роми ще се наблюдава 

 

Мерки по Специфична цел 4: Насърчаване на активния начин на живот, 

иновативността и социалната ангажираност в общността, чрез подобряване на местни 

основни услуги за селското население, включително развлечения и култура и 

свързаната с тях инфраструктура 

Индикатори по мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура 

Индикатори  Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Население, което се ползват от подобрени услуги 14 000 

Брой населени места, които се ползват от подобрени услуги 12 

Индикатори за изпълнение /краен продукт   

Брой проекти, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги за 

населението и бизнеса 
7 

в.т.ч. реализирани проекти по схемата за малки и инфраструктурни 

проекти  

 3 

Обекти, реализирани като част от схемата за малки инфраструктурни 

проекти 

12 

 

Индикатори по мярка 21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена 

среда, съхранено наследство, култура, природа 

Индикатори  Целева 

стойност (2023) 

Индикатори за резултат   

Създадени нови активни граждански групи или инициативи 5 

Развити нови продукти и услуги, базирани на културното и природното 

наследство на територията  

3 

Индикатори за изпълнение /краен продукт  

Общ брой подкрепени проекти  12 

в т.ч. подкрепени индивидуални проекти 9 

в т.ч. пакетни проекти 3 

микро проекти, включени в пакетни проекти 12 

Брой граждани, участвали в събития, проведени по подкрепените 

проекти 

2 000 
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10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС 

10.1 Равенство между половете и липса на дискриминация 

Прилагане на принципа на равенство между половете 

МИГ ще прилага принципите за равенство между половете, като спазва изискванията на 

българското законодателство и приоритетите, определени в националните стратегически 

документи и Споразумението за партньорство.  

Допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности 

МИГ признава и ценностите на разнообразието, които местната общност, съставена от 

представители на турския, българския и ромски етнос носят и поема ангажимент за 

насърчаване на равните възможности и социална справедливост във всички дейности при 

изпълнение на стратегията. 

Създаване на условия за превенция на дискриминацията. 

МИГ Исперих се ангажира да не допуска дискриминация по отношение на пол, етнически 

произход, религия, възраст, сексуална ориентация или друго. 

Спазването на горните принципи ще се осигурява чрез следните мерки:  

 Информационна кампания за огласяване възможностите за кандидатстване с проекти, с 

акцент в предоставянето на информация и обучения на групи и потенциални 

бенефициенти в неравностойно положение и уязвими групи, като МИГ ще продължи 

създадената добра практика за провеждане на тематичните срещи с представители на 

жени, хора с увреждания и други уязвими групи, за проучване на потребностите и 

насърчаване на кандидатстването по мерките на Стратегията. 

 Приоритет при избор на проекти на жени и уязвими групи, където това е релевантно, и 

включване на мярка за интеграция на маргинализирани групи. 

 Спазване на принципа за равенството и недопускане на дискриминация при 

изпълнението на проектите – ще се изисква изпълнителите на проекти да спазват 

принципите за равенство между половете, равните възможности и недопускане на 

дискриминация. 

 Мониторинг и оценка на ефекта и включването на жени и уязвими групи.  

10.2Устойчиво развитие (защита на околната среда) 

Системата от критерии за допустимост ще включва изискване, всички проекти да се 

одобряват и изпълняват, при условие че отговарят на изискванията на екологичното 

законодателство. Ограниченията за размер на страниците не позволява, това да се направи 

на етапа представяне на Стратегията.  

Във всички мерки се дава приоритет на проекти, допринасящи за опазване на околната 

среда и биоразнообразието, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на 

последиците от изменение на климата и приспособяване към тях, като на този критерий за 

оценка на проектите е дадена тежест между 10% и 20% от общата оценка на проекта. При 

приоритизирането ще се прилагат показателите, дадени в посочените Насоките на МОСВ
17

.  

Освен това, Стратегията предвижда финансирането и на редица дейности, които да 

                                                 
17

МОСВ, Насоки за интегриране на Политиката по околна среда и Политиката по изменение на климата в 

Европейските структурни и инвестиционни фондове,  Фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство 

и програмите в периода 2014-2020 г.“ 
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повишат информираността и капацитета на местната общност да развива екологичните 

аспекти на местното развитие както в местната икономика, така и в публичния сектор. 

Предвидени са индикатори за интегриране на политиката за устойчиво развитие. 

10.3 Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността 

Прилагането на Стратегията цели да допринесе за подобряване на конкурентоспособността 

на местната икономика и повишаване на заетостта чрез мерки за стимулиращи развитието 

на трудоемки производства, насърчаване на самонаемането и развитието на дребния 

бизнес. Първият стратегически приоритет пряко подпомага инвестициите в знания, 

технологии и продукти, повишаващи конкурентоспособността на стопанствата и бизнеса, а 

вторият допринася към тези цели като подобрява средата за бизнес и връзките в общността. 

Стратегията включва индикатори за мониторинг, които подпомагат наблюдението на 

непосредствените и дългосрочни ефекти на проектите върху повишаването на 

конкурентоспособността и заетостта.   

10.4 Съответствие с програмите на Структурните фондове 

Стратегията на МИГ Исперих и особено програмирането/фокусирането на мерките към 

местните нужди и потенциал за развитие са осъществени по начин гарантиращ принос на 

интервенциите по мерките към целите на Споразумението за партньорство и приоритетите 

на програмите по ЕСИФ.  

Таблицата по-долу обобщават приноса на мерките на стратегията за ВОМР към 

Тематичните цели на Споразумението за партньорство
18

.  

Мярка код Тематични цели към СП 

ТЦ3 ТЦ4 ТЦ5 ТЦ6 ТЦ8 ТЦ9 

M1.3 + + + +   

M4.1 + + + + +  

M4.2 + + + + +  

M6.4  + + + +  

M7.4    +  + 

M21  + + + + + 

ОПИК1 + + + + +  

ОПРЧР1  + + + + + 

ОПРЧР2     + + 

 

 

                                                 
18

ТЦ3.Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и на селскостопанския 

сектор;ТЦ4. Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; 

ТЦ5.Насърчаване на адаптацията към  изменението на климата; ТЦ6. Съхраняване и опазване на околната 

среда и насърчаване на ресурсната ефективност; ТЦ7.Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и 

подкрепа за мобилността на работната сила; ТЦ8.Насърчаване на социалното приобщаване и борба с 

бедността и дискриминацията. 


