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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият анализ е в изпълнение на дейности по Споразумение  № 50-200 от 

29.11.2016г. на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  за изпълнение на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие. 

Основна цел на проучванията е да се изготви подробен социално-икономически 

анализ за резултатите от изпълнението на стратегията за да се определят  нуждите и 

потребностите за  устойчивото по-нататъшно развитие на процеса по прилагане  на  

СВОМР на територията, както и  да бъде постигнато по-благоприятно социално и 

икономическо въздействие чрез реализирането й и да бъдат удовлетворени целевите 

групи от местната общност.  

Анализът ще подпомогне по-успешното разбиране на многосекторния подход в 

избора на проекти по предвидените/бъдещи мерки, осъзнаване на необходимостта от 

свързаност между тях, както и за прецизиране на индикаторите за изпълнение. Не на 

последно място, повишеният експертен капацитет на членовете на МИГ и на местните 

лидери ще ги предпази от грешките, допуснати в минали периоди и в други райони, както 

и ще насочи вниманието им към препоръките за по-добро осъществяване на Стратегията. 

Анализът на въздействието на прилагането на подхода ВОМР върху дадена 

територия се различава от оценката на прилагане и изпълнение на Стратегията, макар да 

е в пряка зависимост от нея. При оценката се използват предимно обективни фактори, 

които могат да се измерят количествено, като най-важни, разбира се, са качеството на 

самата Стратегия - дали отговаря на нуждите и потенциала на територията, обхваща ли 

всички заинтересовани страни, изпълнени ли са принципите на подхода ВОМР. В тази 

начална оценка влиза и дали е налице вътрешна съгласуваност на Стратегията - между 

целите, планираните действия и съответстващите им мерки, комбинацията от 

интервенции и очакваните крайни резултати и въздействия. Най-важно за въздействието 

обаче е изпълнението на Стратегията и заложените в нея индикатори - брой проекти и 

подпомогнати стопанства и предприятия, брой създадени нови бизнеси или услуги, брой 

работни места и т.н. Основен принос в прилагането на ВОМР има и оценката за създаване 

и повишаване на административния капацитет — този на екипа на МИГ, който също се 

измерва чрез качеството на изпълнение на Стратегията, но и за повишаване капацитета 

на местната общност, който пък се мери през изпълнените проекти. Допълнителни 

оценки могат да се правят относно дейностите на МИГ за популяризиране на Стратегията 

с цел увеличаване на осведомеността и мотивацията на местните хора, сътрудничеството 

между тях и изграждането на мрежи, както и за механизма, по който е изпълняван 

подхода - например доколко е било балансирано участието и представителството на 

местното население в структурите за вземане на решения и управлението на МИГ, дали 

е спазена прозрачността на правилата и процедурите за подготовка и изпълнение на 

проектите. 

Въздействието на подхода ВОМР върху дадена територия включва обаче и 

субективни фактори, които трудно се измерват в количествени резултати. Т.нар. 

„добавена стойност” на ВОМР се съдържа на първо място в промяна на колективния 



социален капитал на територията — създаване на неформални контакти и връзки на 

общуване извън конкретното реализиране на проекти, нарастване на доверието между 

различните участници, степен на удовлетвореност и одобрение на общността, 

повишаване на местното самочувствие, засилване на усещането за местна идентичност, 

обмяна на опит между различни социални среди, създаване на предприемачески умения. 

На второ място, ВОМР добавя стойност чрез подобряване на местното самоуправление, 

като създава пример как институциите, прозрачните процеси и подходящите механизми 

могат да поощрят сътрудничеството на заинтересованите лица от обществеността, 

бизнеса и гражданското общество и те да формулират и защитават по-добре своите 

интереси, да изпълняват своите задължения и да уреждат различията си успешно и без 

противоречия. На трето място, добавената стойност се определя чрез ползите, които са 

постигнати в резултат на прилагането на подхода ВОМР, сравнени с ползите, които биха 

били постигнати и без прилагането му, примерно с реализирането на отделни проекти 

директно от ПРСР или други програми (ОПИК и ОП РЧР). Тук могат да бъдат 

анализирани малките проекти и бенефициенти, които на национално ниво няма да бъдат 

одобрени, конкретните ползи за отделните стопанства и предприятия — например, ако 

след края на финансирането на проекта се повишат оборота, печалбата и доходите и това 

доведе до привличане на допълнителни частни инвестиции за последващо развитие, 

комбинацията от няколко мерки за постигане на една цел — примерно развитието на 

туристически атракции да доведе до отварянето на нови заведения и магазинчета за 

сувенири и това да валоризира туристическия потенциал на територията и т.н., тоест да 

има засилване на резултата от Стратегията. 

2. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

1Водено от общностите местно развитие е термин, който Европейската комисия 

използва, за да опише подход, при който традиционната политика за развитие „от горе 

надолу“ е променена драстично. При ВОМР местните хора поемат управлението и 

образуват местно партньорство, което проектира и изпълнява стратегия за интегрирано 

развитие. Стратегията е предназначена да надгражда силните страни или „активите“ на 

общността в социален, екологичен и икономически план, вместо само да компенсира 

наличието на проблеми. За тази цел партньорството получава дългосрочно финансиране 

и решава как то да бъде разходвано. 

2В световната практика икономическия анализ е разпознат и е прилаган още през 

първата половина на 18 век. У нас той се явява като самостоятелен клон на 

икономическото познание едва след Първата Световна война, когато назрява 

                                                             
1 Източник: Насоки за местните участници относно воденото от общностите местно развитие, 
стр.10 
 
2 Източник: https://www.bg-ikonomika.com/2010/07/1_8733.html 

 

https://www.bg-ikonomika.com/2010/07/1_8733.html


обективната необходимост от прилагане на научен подход при управление на бързо 

развиващите се стопански дейности. В този аспект се приема, че икономическият анализ 

произхожда от принципите на пазарната икономика, която го създава като неделим 

елемент на стопанското управление, като научен подход на обосноваността на 

стратегията и икономическата политика на предприятията, като надеждно средство за 

осъществяване на икономически външен и вътрешен контрол и като метод за разкриване 

на вътрешно производствените методи и оценка на обкръжаващата среда. 

Основните отправни точки на икономическия анализ в контекста на въздействието 

от прилагане на стратегията за ВОМР са следните: 

1) отчитане на мястото, където се прилага стратегията, обкръжаващата среда и 

главните стратегически цели, които се постигат посредством нейното реализиране; 

2) задълбочено познаване на конкретните задачи, които произтичат от 

стратегическите цели и които трябва да бъдат изпълнени; 

3) познаване на обективните икономически закони под чието действие се развива 

обекта на управление, както и на методите, чрез които се създават необходимите условия 

за положителното им влияние върху неговото развитие; 

4) познаване, колкото е възможно по- задълбочено състоянието на обекта на 

изучаване и средата, в която той осъществява своята дейност; 

5) създаване на умения за своевременно реагиране при промяна на икономическата 

ситуация и извеждане на обекта на управление от състоянието, в което се намира, в ново 

желано състояние. 

Основната цел на настоящите проучвания е да се изготви  детайлен социално-

икономически анализ за нуждите на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие. Така формулираната основна цел е насочена към разкриване на икономическия 

и социален потенциал на територията на местна инициативна група – Троян, Априлци, 

Угърчин  като се представи  динамиката на развитие за периода 2016 – 2019 година.  

Основавайки се на получените данни следва да се откроят възможностите за подобряване 

на икономическата и социална активност и за намаляване на различията и негативните 

тенденции на територията на МИГ. 

Изследването на постигнатия напредък от прилагането на мерките, финансирани 

от стратегията на МИГ, ще подпомогне да се формулират съответните изводи и 

препоръки,  които би следвало да се вземат под внимание за следващия период с цел  

устойчивото и балансирано развитие на територията. 

3Групата фактори, които определят икономиката в селските райони се отнасят към 

структурата на пазара труда, търсенето на работна сила, мобилността на трудовите 

ресурси. Другата група фактори са инвестициите, приходите от произведената 

продукция, добавена стойност от икономическа дейност.  

                                                             
3 Източник: Социално-икономически анализ на развитието на селските райони, стр.488 



Настоящият анализ е изготвен и базиран на постигнатите цели и резултати към края 

на 2019г. от изпълнение на стратегията за ВОМР като е съобразен с целите и 

приоритетите на Общата селскостопанска политика за периода 2014 – 2020г.  

За по-голяма яснота при проследяване на тенденциите, свързани със социално-

икономическото развитие на територията са отразени и коментирани данни, обхващащи 

периода 2014г. (когато стартира подготовката на настоящата СВОМР) до края на 2019г. 

3. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА ОТ НАЧАЛОТО НА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА 
ЗА ВОМР ДО КРАЯ НА 2019г. 

 

За целите на настоящото проучване са направени изследвания върху показатели, 

които кореспондират със стратегията за водено от общностите местно развитие -  

механично движение на населението, пазар на труда, разходи за придобиване на ДМА, 

пазара на земеделски земи, както и проследяване индикаторите за бедност и социално 

включване на населението. 

 

1. Демографска характеристика на територията 
 

Естественото движение на населението е показател, който определя промяната в 

броя на населението в резултат на процеси като фертилитета и смъртността. Тя се 

различава от механичното движение (миграция), тъй като характеризира демографските 

показатели. 

При механичното движение броят и структурата на населението се определят от 

миграционните потоци на хора, които се преместват  от един регион в друг поради 

икономически или социални причини. По-често хората се преместват от по-слабо 

развитите райони/страни в райони/държави, които са по-развити в социален и/или 

икономически аспект. 

Индикаторите за естествено движение на населението са относителни и абсолютни. 

Абсолютните индикатори се заключават в следното: 

 брой на родените в рамките на наблюдаван период; 

 брой на починалите лица в рамките на наблюдаван период; 

 естествено нарастване (загуба), което е разликата между първата и втората 

величина. 

Относителните показатели за естественото движение на населението са 

смъртността, раждаемостта и естественото нарастване, които се изчисляват по 

специални формули. С правилното изчисление на тези показатели може да се получи  

ясна картина на състоянието на естественото движение на населението. Тези показатели 

се променят с развитието на обществото и определят неговия тип. 

Естественото движение на населението дава  възможност да преразгледат мненията  

по много от проблемите, свързани с демографската криза, където намаляването на 



населението се дължи на причини като нисък жизнен стандарт, както и нежеланието да 

се запазят  националните и местните културни традиции, които могат да бъдат 

преодолени. С разумна политика всички тези проблеми могат да бъдат решени. 

По-долу в табличен вид са представени сравнителни характеристики относно 

механичното движение на населението на територията на трите общини, обхванати от 

МИГ.  Представените данни са за 2014г., която отразява периода на подготовка на 

настоящата стратегия за ВОМР и за 2019 година - към момента на изготвяне на 

настоящия анализ. В таблиците са представени данни за механичното движение на 

населението под формата на вътрешна миграция и движение на населението към и от 

страната. 

 

ТАБЛИЦА 1.МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2014Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ 

         (Брой) 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Ловеч 2101 980 1121 2666 1236 1430 -565 -256 -309 

Априлци 71 38 33 52 23 29 19 15 4 

Троян 568 286 282 602 284 318 -34 2 -36 

Угърчин 112 53 59 110 49 61 2 4 -2 

 

ТАБЛИЦА 2. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ 

         (Брой) 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Ловеч 2437 1185 1252 2997 1477 1520 -560 -292 -268 

Априлци 33 10 23 61 29 32 -28 -19 -9 

Троян 496 237 259 606 294 312 -110 -57 -53 

Угърчин 177 102 75 123 57 66 54 45 9 

 

ТАБЛИЦА 3. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2016Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ 

         (Брой) 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Ловеч 2147 979 1168 2872 1344 1528 -725 -365 -360 

Априлци 45 24 21 62 28 34 -17 -4 -13 

Троян 535 268 267 638 310 328 -103 -42 -61 

Угърчин 132 66 66 137 63 74 -5 3 -8 

 

ТАБЛИЦА 4. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2017Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ 

         (Брой) 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Ловеч 2594 1137 1457 3165 1458 1707 -571 -321 -250 



Априлци 72 25 47 72 35 37 0 -10 10 

Троян 667 287 380 680 312 368 -13 -25 12 

Угърчин 124 54 70 158 75 83 -34 -21 -13 

 

ТАБЛИЦА 5. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2018Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ 

         (Брой) 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Ловеч 2181 950 1231 2815 1213 1602 -634 -263 -371 

Априлци 43 15 28 54 25 29 -11 -10 -1 

Троян 515 247 268 624 253 371 -109 -6 -103 

Угърчин 104 43 61 140 59 81 -36 -16 -20 

 

ТАБЛИЦА 6. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ  НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2019Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ 

         (Брой) 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Ловеч 2770 1274 1496 3484 1604 1880 -714 -330 -384 

Априлци 51 30 21 67 33 34 -16 -3 -13 

Троян 664 311 353 790 374 416 -126 -63 -63 

Угърчин 143 58 85 185 84 101 -42 -26 -16 

Източник: НСИ 

По данни на НСИ броят на населението за трите общини – Троян, Априлци, 

Угърчин през 2014г. е 39725 жители (данните са към 31.12.2014г.), докато през 2019 

година броят на жителите е намалял до 36 301. 

За община Троян населението от 30579 жители през 2014г. е намаляло до 28 195 

жители към края на 2019г., т.е. намалението е със 7,79%. Данните за община Априлци 

показват, че от 3114 жители през 2014г., населението е намаляло до 2689 жители, което 

е 13,64%. В община Угърчин населението от 6032 жители през 2014 година е намаляло 

до 5 417 през 2019г., което е 10,19%. 

Проследявайки данните, публикувани в таблиците по-горе е видно, че за периода 

2014 – 2019г. механичният прираст на населението е изцяло отрицателен като се движи 

в границите от  (-) 725 жители, считано за област Ловеч през 2016 година, когато е бил с 

най-голяма величина,  до (-) 560 жители през 2015 година, когато е бил с най-малка 

величина.  

Изключение правят данните за община Априлци за 2014г., когато броят на 

заселените надвишава с 19 броя на изселените жители и за 2017г., когато броят на 

заселените жители е равен на броя на изселените.  

С най-голям темп за наблюдавания период е намаляло населението в община 

Априлци – с 13,64%, а с най-малки темпове – в община Троян – със 7,79%.   

Причините за отрицателния прираст на населението, която характеристика е 

актуална за цялата територия, обхваната от МИГ са различни, но една от основните е 

нивото на безработица. От представената карта на фигурата по-долу е видно, че за 



общините Троян и Априлци нивото на безработица е по-ниско от средното за страната, 

докато община Угърчин попада сред общините, при които нивото на безработица е 

значително по-високо от средното за страната.  

Ниското ниво на безработица в община Троян е една от причините, които 

намаляват темповете на отрицателен механичен прираст и задържат хората да живеят и 

работят в общината. В община Угърчин се наблюдава обратна тенденция – високото 

ниво на безработица е една от предпоставките за отрицателния механичен прираст на 

населението.  

Прави впечатление, че в община Априлци, независимо от ниското ниво на 

безработица и характеристиките на общината като атрактивен курортен център, 

отрицателният механичен прираст е с най-високи стойности за наблюдавания период. 

Затова може да се направи извода, че нивото на безработица е една, но не единствена 

причина са механичното движение, респ. за продължаващата тенденция на намаляване 

на населението на цялата територия на МИГ. В този случай причините се  

Естественото и механичното движение на населението не следва да се разглеждат 

поотделно, а като взаимно свързани величини, които обуславят демографската 

характеристика на територията. Затова и мерките, които следва да се предприемат е 

необходимо да са комплексни, които оказват влияние както върху механичния прираст, 

така и върху естествените миграционни процеси. 

 

ФИГУРА 1. НИВО НА БЕЗРАБОТИЦА ПО ОБЩИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://investbg.government.bg/files/useruploads/files/karta_bg.pdf 

https://investbg.government.bg/files/useruploads/files/karta_bg.pdf


2. Пазар на труда 
 

4Трудовият пазар е факторен пазар, на който хората продават своя труд. Той се 

характеризира от цената на труда, която приема формата на работна заплата, и заетостта 

или фондът на работното време. Трудът е активният субективен елемент на 

производството, без който то не може да се реализира. Затова характеристиките на 

трудовия пазар следват тези на продуктовия: 

 Трудовият пазар е уникален по своя характер, защото работоспособността не 

може да се отдели от своя физически носител, човека; 

 Неговото функциониране е немислимо без специфичните механизми на т.нар. 

трудово договаряне; 

 Той обхваща цялата маса от населението – хора с различна образователно-

квалификационна характеристика, поради което може да се сегментира на пазар на 

високо-, средно- и ниско-квалифициран труд; 

 Основните субекти на трудовия пазар са работниците и работодателите; 

 Основна характеристика на трудовия пазар е конкуренцията. 

Различават се два вида предлагане на труд – индивидуално и съвкупно 

отраслова. 

Индивидуално предлагане на труд. Предлагането на труд, осъществено от един 

отделен работник, зависи от полезността на работното и на свободното време. 

Първоначално работникът е склонен да жертва повече свободно време заради работно 

време, защото с нарастване на цената на неговия труд се увеличава неговата работна 

заплата. В този случай действа т.нар. ефект на заместване. Това означава, че 

зависимостта между работното време и работната заплата е правопропорционална. 

Отраслово или пазарно предлагане на труд. Това е съвкупното предлагане на 

труда на всички работници от съответния отрасъл или в стопанството като цяло, които 

са готови и желаят да работят при определено равнище на заплащане. 

Предлагането на труд зависи от: 

 броя на населението и от желанието му за работа; 

 демографските характеристики на населението – раждаемост, смъртност, 

емиграция и имиграция; 

 от социална реализация, от наличието на доходи от алтернативни източници, 

от социално-икономическите условия на живот. 

Равновесието на трудовия пазар се постига, когато търсеното и предлаганото 

количество труд съвпаднат.  

За целите на настоящото проучване е проследена динамиката на изменение на 

средната годишна работна заплата по икономически дейности и сектори за периода 2014 

– 2020г. 

                                                             
4 Източник: https://izpiti.net/pazar-na-truda/ 

https://izpiti.net/pazar-na-truda/


ТАБЛИЦА 7. СРЕДНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2018Г. 

Икономически 
дейности 

2014 година 2015 година 2016 година 2017 година 2018 година 

Общо 
Обществен 

сектор 

Частен 

сектор 
Общо 

Обществен 

сектор 

Частен 

сектор 
Общо 

Обществен 

сектор 

Частен 

сектор 
Общо 

Обществен 

сектор 

Частен 

сектор 
Общо 

Обществен 

сектор 

Частен 

сектор 

Общо 
9860 10654 9602 10535 11109 10355 11379 11772 11257 12448 12789 12344 13755 13884 13717 

Селско, горско и 
рибно стопанство 

7989 10228 7525 8712 11022 8242 9260 11755 8763 9983 12335 9500 10859 13710 10277 

Добивна 
промишленост 

15933 20589 13880 16192 21111 14070 16676 21334 14573 18461 21981 16661 20087 23780 18128 

Преработваща 

промишленост 8393 9014 8386 9131 9571 9126 10038 11565 10018 11159 12081 11145 12274 11493 12285 

Производство и 
разпределение на 

електрическа и 
топлинна енергия и 
на газообразни 
горива  

19012 22465 15796 19773 23322 16376 20076 23679 16761 21411 24773 18229 22703 26085 19514 

Доставяне на 
води;канализационни 
услуги,управление на 

отпадъци и 
възстановяване 

9042 9099 8959 9374 9216 9608 9792 9458 10314 10551 9964 11501 11432 10692 12583 

Строителство 

8782 9108 8775 9212 9016 9217 9289 9768 9280 10044 10515 10035 11083 11462 11076 

Търговия; ремонт на 
автомобили и 

мотоциклети 
8640 13266 8634 9417 12124 9413 10292 12552 10289 11211 13620 11208 12415 14762 12412 

Транспорт, 
складиране и пощи 

9350 11704 8059 9800 12205 8536 10421 12878 9190 11181 14032 9803 12281 15226 10901 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

6021 7388 5966 6318 7706 6263 6733 8210 6675 7328 9069 7261 8226 10133 8154 



Създаване и 

разпространение на 

информация и 
творчески продукти; 
далекосъобщения 22806 13597 23351 24255 13628 24818 27535 14342 28150 29945 14972 30613 33340 16180 34042 

Финансови и 
застрахователни 

дейности 
18869 23254 18714 19506 22831 19381 20126 24081 19976 21525 25263 21377 23439 31678 23228 

Операции с 
недвижими имоти 

9312 8039 9477 10118 8902 10277 10838 9470 11013 12058 9948 12320 12982 10629 13275 

Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

14467 9233 15369 15471 9408 16472 16307 9684 17341 17564 10594 18591 19870 12100 20978 

Административни и 
спомагателни 
дейности 

7113 4594 7667 8135 5384 8547 8988 5877 9458 9996 6605 10492 11083 7125 11778 

Държавно 
управление 

11762 11762 x 12014 12014 x 12909 12909 x 13881 13881 x 15149 15149 x 

Образование 

9790 9739 10707 10225 10152 11555 10784 10712 12002 12104 12068 12690 13336 13270 14370 

Хуманно 

здравеопазване и 
социална работа  

10436 10014 11794 10976 10425 12664 11769 11160 13504 12723 11929 14879 13962 12978 16573 

Култура,спорт и 
развлечения 

8686 7911 9268 8671 8038 9131 9669 8887 10198 10437 9737 10867 11635 10765 12177 

Други дейности 

6736 6641 6740 6986 7036 6984 7437 7564 7431 8244 8641 8228 9104 9762 9079 

 

Източник: НСИ 

 



От таблица 7 относно средната годишна работна заплата по икономически дейности и 

сектори за периода 2014 – 2018 г .  е видно: 

 Средната месечна работна заплата през септември е 1266 лева и расте в 

сравнение с август, когато е 1224 лв., а през юли – 1257 лв., (изчисления на Националния 

статистически институт (НСИ)). 

 През третото тримесечие на годината обаче средномесечното възнаграждение е 1249 

лева и намалява спрямо второто тримесечие с 0,9%. 

 

ФИГУРА 2. СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОБЩО ЗА СТРАНАТА ПО МЕСЕЦИ  

 

 Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление през 

третото тримесечие, са „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9,2%, „Добивна 

промишленост“ - с 5,6%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива“ - с 3,3%.  

 В периода от юли до септември средното месечно възнаграждение за страната 

нараства с 11,8% на годишна база, като най-голямо e увеличението в икономическите 

дейности „Операции с недвижими имоти“ - със 17,8%, „Образование“ - с 15,8%, и „Други 

дейности“ - с 15,7%. 

 Икономическите дейности с най-висока средномесечна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2019 г. са: „Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 2988 лева; 

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива“ - 1980 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 1973 лева. 



 Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство 

и ресторантьорство“ - 782 лева;  „Други дейности“ - 912 лева; „Доставяне на води; 

канализационни услуги, управление на отпадъци 

и възстановяване“ - 991 лева. 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през 

третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10,5%, а в частния - с 12,2%. 

 

ФИГУРА 3. СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ПО ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите 

лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват с 39,1 

хиляди, или с 1,7%, спрямо три месеца по-рано, като достигат 2,31 милиона. 

 Спрямо края на второто тримесечие най-голямо намаление на наетите лица се 

наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 15,7%, 

„Операции с недвижими имоти“ - с 4,1%, и в „Административни и спомагателни дейности“ 

- с 2,2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение 

е регистрирано в дейност „Образование“ - с 1,3%. 

 В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е 

относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите 

„Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 

съответно 21,4 и 17,1%. 

 На годишна база наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на 

септември намаляват с 5,2 хиляди, или с 0,2%. Най-голямо намаление на наетите се 

наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 12,9 хиляди, 

„Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2,4 хиляди, и „Други дейности“ - с 1,9 хиляди, а 

най-голямо увеличение има в „Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения“ - с 6,6 хиляди. 



 В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите 

дейности „Други дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ - съответно с 5,1 и 3,2%, 

а най-голямо увеличение е регистрирано отново в „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7,5%.  

 Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. 

намаляват с 23.7 хил., или с 1.0%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 

милиона. 

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица 

се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.1%, 

„Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.4%, и „Административни и спомагателни 

дейности“ - с 2.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 

с 1.6%. 

 

ТАБЛИЦА 8. РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 

Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

(Хил.левове) 

Икономически дейности (А10) 

Статистически райони 

Общо 
Северо-

западен 

Северен 

централен 

Северо-

източен 

Юго-

източен 

Юго-

западен 

Южен 

централен 

Общо 19 249 299 1 055 011 1 458 559 2 247 188 2 474 456 8 921 198 3 092 887 

в т.ч. с преобладаваща 

чуждестранна форма на 

собственост (50%+) 4 400 161 81 850 219 058 377 283 530 629 2 606 591 584 750 

Селско, горско и рибно стопанство 1 622 082 299 125 330 286 324 205 289 510 162 576 216 380 

Индустрия (с изкл. на строителството) 5 729 893 408 713 526 924 726 822 983 093 1 747 459 1 336 882 



(Хил.левове) 

Икономически дейности (А10) 

Статистически райони 

Общо 
Северо-

западен 

Северен 

централен 

Северо-

източен 

Юго-

източен 

Юго-

западен 

Южен 

централен 

Строителство 1 503 061 42 596 62 973 175 772 206 960 774 496 240 264 

Търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство 4 910 272 174 400 309 552 588 835 595 388 2 545 253 696 844 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 554 651 4 190 9 468 21 803 11 936 485 761 21 493 

Финансови и застрахователни 

дейности 447 343 637 2 475 14 691 4 870 417 633 7 037 

Операции с недвижими имоти 2 019 271 43 528 46 652 180 201 146 767 1 352 976 249 147 

Професионални дейности и 

научни изследвания; 

административни и 

спомагателни дейности 1 197 842 27 745 71 014 104 193 58 242 832 116 104 532 

Държавно управление; образование; 

хуманно здравеопазване и социална 

работа 980 047 45 461 85 512 68 370 139 693 459 079 181 932 

Култура, спорт и развлечения, ремонт 

на домакински вещи и други дейности 284 837 8 616 13 703 42 296 37 997 143 849 38 376 

Източник: НСИ, данните са към 29.11.2019г. 

 



5Икономическото развитие e многопланов процес, обхващащ икономическия ръст, 

създаденото в сектора на иновациите и бизнес начинанията, ръста на производителността 

на труда, подобряване на стандарта на живот на населението на страните с устойчив растеж 

от ниско доходна икономика към модерна, високо доходна икономика. Икономическото 

развитие и различията между районите и вътре в тях се оценяват по няколко основни 

показателя. Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства през разглеждания период 2013–

2017 г. Междурегионалните различия на районите от ниво 2 по показателя брутен вътрешен 

продукт (БВП) се колебаят в големи граници. За възприетата като базова 2013 година 

разликата е много голяма - от 7.07% за Северозападен район, до 47.27% за Югозападен 

район. Разлика в пъти има и между Югозападния и останалите райони от ниво 2. Тази 

разлика се запазва в същите граници за целия период на изследване до 2017 г. Не е 

поразлично положението с показателя БВП в съставните области в районите от ниво. В 

повечето случаи една или две области от даден район изпреварват в пъти останалите 

съставни области. Най-фрапираща е разликата в Югозападния район, където област София-

град създава 82% от БВП на района. Брутният вътрешен продукт на човек от населението в 

периода от 2013 до 2017 г. нараства малко по-бързо, отколкото средният за ЕС и през 2017 

г. достига до 50% от средния за ЕС. По показателя БВП на човек от населението, разликите 

между районите, както и вътрешните различия в тях също са отчетливи. Размахът за 2010 

г. е в границите от 6 090 лв. до 17 013 лв. при средно за страната 9 924 лв. на човек от 

населението. В приетата за базисна 2013 г. той се запазва като пропорция, въпреки че за 

целия изследван период (2010-2017 г.) абсолютната стойност на показателя при всички 

райони от ниво 2 се увеличава. Независимо от това увеличение българските райони, с 

изключение на Югозападния район, остават на последните места в ЕС по този показател. 

Трябва да се отчете и факта, че в изследвания период има чувствително намаляване на 

населението на районите. Още по-отчетливи разлики в БВП на човек от населението има в 

областите от ниво 3 и то в рамките на района, който те съставляват. По-малко инвестиции, 

които влияят на БВП на човек от населението се наблюдават в областите, където са 

очертани проблеми с липсата на кадри както като количество, така и по отношение на 

качеството им (образователен ценз и квалификация). В производителността на труда, като 

важен съставен икономически показател, се наблюдава постоянен увеличаващ се темп за 

целия анализиран период. Най-ниски стойности на показателя има в първичния сектор 

поради неговата специфика, а именно, че работният период и производственият процес не 

съвпадат, и поради влиянието на други биологични, климатични и икономически фактори. 

В индустрията се наблюдават тенденции на ускорени темпове на нарастване на 

производителността на труда. Междурайонните различия, които се наблюдават, имат 

относително голям размах, който се движи от 20 308 лв. за Южния централен район до 35 

964 лв за Югозападния район при сравнително близки стойности за другите райони. 

Стойностите на показателя брутна добавена стойност (БДС) повтаря характеристиките на 

резултатите по показателя БВП. По стойност на БДС рязко се отличава Югозападният район 

сред всички останали райони. В междусекторното разпределение на БДС, водеща роля през 

всичките години има третичният сектор – секторът на услугите, следван от вторичния 

сектор – секторът на индустрията и първичният сектор – селско, горско стопанство, лов и 
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риболов. През изминалия период от 2013 до 2017 г. вторичният сектор отбелязва леко 

относително нарастване от 27,27% до 28,44%, докато първичният сектор показва 

намаляване от 5,36% на 4,69%, а третичният – също намаление от 67,37% на 66,87%. 

Анализът на показателя разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 

(ДМА) отчита значителни междурегионални и вътрешнорегионални различия и откроява 

осезателното предимството на Югозападния район пред всички останали райони. За 

периода 2010-2017 г. разликите между Югозападния район и останалите пет района е от 3 

до 9 пъти. Сред районите с относително по-добри показателите са Югоизточния и Южния 

централен райони. Разходите за придобиване на ДМА на зает по сектори, още веднъж 

показва, че най-малко такива се правят в първичния сектор (2105.1 лв. на един зает за 2016 

г.) и най-много, с изпреварващо нарастване, във вторичния сектор, където стойността на 

показателя за същия период е 6033.3 лв. Малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът 

на националната икономика, които реализират над 60% от БВП на страната. Най-голям брой 

МСП са в групата на микропредприятията (от 0 до 9 заети), които в 2017 г. достигат 92.47% 

от общия брой предприятия в нефинансовия сектор, (при 91.23% през 2009 г.), следвани от 

втората група (от 10 до 49 заети). С най-голям брой МСП е Югозападният район, следван 

от Южния централен район, а Северозападният район изостава. 

 

ТАБЛИЦА 9. ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ 

I. РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
II. (Хил.левове) 

Икономически дейности (A10) 2018 

Общо 19 249 299 

Селско, горско и рибно стопанство 1 622 082 

Индустрия (с изкл. на строителството) 5 729 893 

Строителство 1 503 061 

Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 4 910 272 



I. РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
II. (Хил.левове) 

Икономически дейности (A10) 2018 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 554 651 

Финансови и застрахователни дейности 447 343 

Операции с недвижими имоти 2 019 271 

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 1 197 842 

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 980 047 

Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности 284 837 

Източник: НСИ, данните са към 29.11.2019г. 

 



РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО 

СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

(Хил.левове) 

Икономически дейности (А10) 

Статистически райони 

Общо 
Северо-

западен 

Северен 

централен 

Северо-

източен 

Юго-

източен 

Юго-

западен 

Южен 

централен 

Общо 19 249 299 1 055 011 1 458 559 2 247 188 2 474 456 8 921 198 3 092 887 

в т.ч. с преобладаваща чуждестранна 

форма на собственост (50%+) 4 400 161 81 850 219 058 377 283 530 629 2 606 591 584 750 

Селско, горско и рибно стопанство 1 622 082 299 125 330 286 324 205 289 510 162 576 216 380 

Индустрия (с изкл. на строителството) 5 729 893 408 713 526 924 726 822 983 093 1 747 459 1 336 882 

Строителство 1 503 061 42 596 62 973 175 772 206 960 774 496 240 264 

Търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство 4 910 272 174 400 309 552 588 835 595 388 2 545 253 696 844 

Създаване и разпространение на информация 

и творчески продукти; далекосъобщения 554 651 4 190 9 468 21 803 11 936 485 761 21 493 

Финансови и застрахователни дейности 447 343 637 2 475 14 691 4 870 417 633 7 037 

Операции с недвижими имоти 2 019 271 43 528 46 652 180 201 146 767 1 352 976 249 147 



РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО 

СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

(Хил.левове) 

Икономически дейности (А10) 

Статистически райони 

Общо 
Северо-

западен 

Северен 

централен 

Северо-

източен 

Юго-

източен 

Юго-

западен 

Южен 

централен 

Професионални дейности и научни 

изследвания; административни и 

спомагателни дейности 1 197 842 27 745 71 014 104 193 58 242 832 116 104 532 

Държавно управление; образование; хуманно 

здравеопазване и социална работа 980 047 45 461 85 512 68 370 139 693 459 079 181 932 

Култура, спорт и развлечения, ремонт на 

домакински вещи и други дейности 284 837 8 616 13 703 42 296 37 997 143 849 38 376 

 
Източник: НСИ, данните са към 29.11.2019г.  

 

 

ТАБЛИЦА 10. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СРЕДНО 

НА ЛИЦЕ ОТ ДОМАКИНСТВО  

 

   

Продукти и напитки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Хляб и тестени изделия - кг                                                           108,0 106,7 101,1 97,8 93,2 89,5 88,0 87,1 85,3 82,4 

Брашно - кг 9,1 9,4 9,3 9,2 8,9 8,7 8,9 8,7 8,6 8,4 

Ориз - кг 7,0 7,0 6,6 6,7 6,4 6,0 6,1 5,9 5,8 5,7 



Други зърнени продукти и 

храни - кг 

0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 

Сладкарски изделия от 

брашно - кг 

6,1 5,9 5,9 6,1 6,1 6,0 5,9 6,1 6,0 6,0 

Mесо - кг 32,0 32,1 32,0 32,2 32,5 32,6 32,5 32,8 34,3 35,7 

Свинско                                                                          6,9 7,3 7,7 8,1 8,6 9,3 9,5 9,4 10,5 10,6 

От едър рогат добитък                                                            1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 

Агнешко и ярешко                                                                 1,4 1,1 0,9 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0 1,1 1,2 

Овче, шилешко и козе                                                            0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

Kайма - смес                                                                     8,0 8,3 8,0 8,0 7,6 7,2 7,0 7,2 7,2 7,7 

От домашни птици                                                                10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,2 10,8 11,0 11,4 12,0 

От други животни                                                                0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Субпродукти и карантия                                                           3,3 3,2 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 

Mесни произведения  - кг 13,8 14,0 14,3 14,4 14,0 13,7 13,1 13,4 13,6 13,6 

Трайни колбаси и обработено 

месо 

3,2 3,2 3,4 3,7 3,9 3,9 3,7 3,8 4,0 4,1 

Mалотрайни колбаси 8,0 8,1 8,1 7,9 7,7 7,3 6,9 7,2 7,1 7,2 

Сланина 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kонсерви с месо 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 

Mесни продукти 1,5 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,6 

Риба и рибни продукти - кг 5,3 5,4 5,4 6,7 5,7 5,2 5,0 4,9 5,2 5,3 

Прясно мляко - л 20,9 19,9 19,6 20,1 18,8 18,5 17,3 17,2 16,8 16,9 

Kисело мляко - кг 28,9 27,7 29,0 28,1 26,9 25,8 27,5 27,6 29,3 29,2 

Сирене - кг 12,0 12,2 12,4 12,7 12,1 11,7 11,8 11,5 11,8 12,1 

Kашкавал - кг 3,6 3,3 3,5 3,7 3,7 3,9 3,9 4,0 4,2 4,5 

Други млечни произведения - 

кг 

1,8 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 2,8 2,8 2,8 

Яйца - бр. 137 137 136 143 140 135 140 143 146 152 

Олио - л 14,1 14,3 13,6 13,8 12,8 12,3 12,4 12,1 12,0 12,0 

Mаргарин и други 

растителни мазнини - кг 

1,9 1,9 1,8 1,8 1,5 1,3 1,5 1,0 0,9 0,9 

Mлечни масла  - кг 0,2 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Mас  - кг 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 



Плодове (пресни и 

замразени) - кг                      

43,5 47,2 46,0 50,3 50,5 47,6 49,0 50,7 49,5 51,9 

Ябълки 12,4 10,5 11,1 12,0 12,6 12,4 11,9 11,4 11,7 12,8 

Kруши 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 0,7 

Грозде 2,0 2,2 2,3 3,2 1,8 2,2 2,1 2,3 2,4 2,6 

Южни плодове 10,8 11,6 11,2 13,0 14,7 13,7 14,0 14,0 15,5 15,6 

Дини и пъпеши 10,4 14,7 13,4 12,8 12,3 10,0 12,5 13,1 10,4 11,1 

Тикви 2,2 2,2 2,1 2,4 2,5 2,2 2,1 2,3 2,5 2,6 

Други плодове 5,1 5,4 5,2 6,3 5,9 6,2 5,6 6,7 6,0 6,6 

Ядки - кг 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3 

Kомпоти - кг 15,4 12,4 11,6 10,7 10,1 8,7 8,3 7,7 7,3 6,1 

Kонфитюри, сладка, 

мармалади - кг 

0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

Плодови сокове, сиропи, 

нектари - л 

3,4 3,7 4,2 4,8 4,9 5,1 4,9 5,1 5,1 5,3 

Зеленчуци (пресни и 

замразени) - кг                   

69,1 71,0 70,4 73,1 70,9 68,4 70,0 68,0 70,7 72,7 

Домати 20,2 20,8 20,2 21,3 20,0 19,6 20,6 19,5 21,0 21,4 

 Kраставици 10,4 10,2 10,5 10,9 11,0 10,7 11,0 10,8 11,4 11,9 

Зеле 7,6 7,5 6,6 7,4 7,2 6,8 6,5 6,4 6,8 6,8 

Пипер 8,2 8,5 8,5 7,7 7,4 7,2 7,8 6,9 6,7 7,2 

Лук 11,3 11,4 11,7 11,6 10,9 10,2 10,3 10,1 10,3 10,2 

Други зеленчуци 11,4 12,6 10,7 14,4 14,3 11,4 13,7 11,8 14,6 15,2 

Зрял фасул - кг 4,9 4,9 4,5 4,4 4,2 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 

Леща - кг 2,6 2,7 2,7 2,9 2,8 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 

Зеленчукови консерви - кг 12,9 13,8 13,5 12,9 12,4 11,2 10,6 10,5 9,8 8,7 

Зеленчукови нектари и 

сокове - л 

1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 

Туршии - кг 8,9 8,5 9,0 7,8 6,9 6,3 5,6 5,9 5,8 5,4 

Гъби - кг 0,6 0,7 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 

Kартофи - кг 31,2 30,8 31,2 30,8 28,5 28,1 27,5 26,6 26,6 26,7 

Захар - кг 8,5 8,1 7,6 7,7 7,5 7,0 7,2 6,9 6,9 6,8 

Захарни изделия - кг 1,4 1,4 1,5 1,6 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 



Шоколадови изделия - кг 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 

Сол - кг 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Оцет - л 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,4 

Безалкохолни напитки - л 50,9 49,5 56,9 60,8 61,1 59,5 58,8 65,3 66,5 70,4 

Алкохолни напитки - л 23,6 23,2 26,3 27,1 28,4 29,2 27,3 28,9 31,0 32,6 

Бира                                                                        15,8 15,6 18,1 18,9 19,9 21,7 20,3 22,1 23,6 25,0 

Вина                                                                            5,5 5,2 5,5 5,5 5,5 4,6 4,4 4,3 4,6 4,7 

Ракии                                                                           2,0 1,9 2,1 2,1 2,4 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 

Други спиртни напитки                                                           0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 

Цигари - бр.                                                         591 547 601 596 603 647 639 656 674 733 

 

Източник: НСИ 

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 331 лв. 

и се увеличава с 11.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година, през второто тримесечие 

на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на 

лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. 

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 592 лв. и 

нараства с 9.6% спрямо 2018 година. 

През 2019 г. българските домакинства са изразходвали 6 214 лв. средно на лице, което 

е със 7.7 % повече в сравнение с 2018 година. 

През 2019 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2018 

година. 

 

ТАБЛИЦА 11. СРЕДНИ ЦЕНИ НА СДЕЛКИТЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 – 2020Г. 

      лв./дка 

Статистически зони 
  

Статистически райони 

Области 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БЪЛГАРИЯ 684 732 761 872 941 948 

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ 739 801 871 973 1025 1064 

  Северозападен 682 708 735 910 869 923 

   Видин 572 671 627 1229 815 958 

   Враца 794 664 744 908 971 1024 

   Ловеч 478 542 515 565 614 556 

   Монтана 721 758 781 857 823 904 



   Плевен 686 762 797 949 920 962 

  Северен централен 807 820 895 779 1087 1110 

   Велико Търново 720 738 790 838 955 992 

   Габрово 233 169 165 193 455 487 

   Разград 873 738 824 862 1075 1091 

   Русе 839 838 1129 897 1092 1092 

   Силистра 937 993 989 620 1379 1382 

  Североизточен 957 1040 1157 1401 1345 1397 

   Варна 743 802 878 1010 1015 1069 

   Добрич 1256 1406 1602 2032 1697 1964 

   Търговище 723 679 778 772 1038 927 

   Шумен 663 706 696 811 1101 942 

  Югоизточен 509 636 707 796 802 852 

   Бургас 464 530 588 641 724 738 

   Сливен 526 723 797 859 977 982 

   Стара Загора 441 576 657 783 795 846 

   Ямбол 626 780 852 966 788 917 

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА 
БЪЛГАРИЯ 447 432 342 489 575 608 

  Югозападен 403 415 221 406 189 518 

   Благоевград 930 842 - 1010 - - 

   Кюстендил 373 .. 447 571 - - 

   Перник 168 354 104 95 - 142 

   София 107 165 153 123 189 - 

   София (столица) .. 461 540 .. - 1135 

  Южен централен 474 442 412 538 660 679 

   Кърджали - - 169 - - - 

   Пазарджик 325 425 523 578 598 769 

   Пловдив 589 397 507 608 722 705 

   Смолян - 500 .. - - - 

   Хасково 437 507 274 422 597 620 

       

„ .. „ -  данни са конфиденциални       

 

Цените на земеделската земя в България през 2019 година бележат ръст спрямо 

2018 г. Това сочат данни на Националния статистически институт. През 2019 г. 

средната цена на сделките с ниви в България достига 1 053 лв. за един декар, което е 

със 7.4% повече в сравнение с 2018 година. Средната цена на сделките между 

физически и юридически лица достига 1 027 лв. за декар, а на сделките между 

юридически лица - 1 122 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи 



(естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за един 

декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година - с 37.6%, сочи още 

националната статистика. Основна цел на земеделската дейност е производството на 

необходимото количество храна (продоволствена сигурност), като не се застрашава 

очакваното повишено потребление. От друга страна качеството на храната също е 

важен фактор за потребителите. За да бъде осигурена устойчивост на земеделската 

дейност във времето и жизнеспособността на земеделските стопанства,  прилаганите 

практики трябва да интегрират протичащите естествени процеси и екосистемни 

услуги, като основа за развитие, въпреки неблагоприятни климатични промени и 

загуба на природни ресурси. 

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1 462 

лв. на декар, което е със 7.7% повече спрямо предходната година. В Северния централен 

район цената на сделките с ниви достига 1 138 лв. на декар, а в Северозападния район - 967 

лв. на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно 

с 3.6 и 9.4%. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната 

година е отбелязано във всичките шест статистически района. 

 

ТАБЛИЦА 12. ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

 

Индикатори за бедност и социално включване (Отворен метод за 
координация)*     
*От 2016 г.  се променя продължителността на участие на домакинствата в изследването и панелът се увеличава от 4 на 6 ротационни 
групи. 

        
[OV-1] Линия на 
бедност        

        
година на провеждане на 

изследване 2015 2016 2017 2018 2019  
референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018  

Едно лице   в евро 1999 1891 2154 2154 2534  
в лева 3910 3698 4213 4213 4957  
в ППП 4176 4046 4500 4343 5022  

Двама възрастни с две 
деца под 14 години 

 в евро 4198 3970 4524 4524 5322  
в лева 8210 7765 8848 8848 10409  
в ППП 8770 8497 9451 9121 10547  

        

        
[OV-1a] Относителен дял на бедните по пол и 
възрастови групи      

        

възрастови групи  пол  

година на 
провеждане на 
изследване 2015 2016 2017 2018 2019 

референтна 
година на 
дохода 2014 2015 2016 2017 2018 

ОБЩО общо брой лица в 
хиляди 

1585,8 1638,7 1665,3 1550,8 1586,2 

 % от 
съвкупността 

22,0 22,9 23,4 22,0 22,6 

мъже брой лица в 
хиляди 

702,9 753,8 754,7 669,8 710,2 



 % от 
съвкупността 

20,0 21,7 21,8 20,4 20,9 

жени  брой лица в 
хиляди 

883 884,9 910,6 851,0 876,0 

 % от 
съвкупността 

23,8 24,1 24,9 23,4 24,3 

0-17 години общо брой лица в 
хиляди 

305,6 385,4 357,8 323,4 333,2 

   % от 
съвкупността 

25,4 31,9 29,2 26,6 27,5 

18-64 години  общо брой лица в 
хиляди 

824,2 897,6 836,5 795,3 736,5 

 % от 
съвкупността 

18,0 20,0 18,9 18,2 17,1 

мъже брой лица в 
хиляди 

420,5 466,3 437,6 419,8 378,8 

 % от 
съвкупността 

18,2 20,5 19,6 19,0 17,4 

жени  брой лица в 
хиляди 

403,6 431,2 398,9 375,5 357,6 

 % от 
съвкупността 

17,8 19,4 18,2 17,4 16,8 

65 и повече години общо брой лица в 
хиляди 

456,1 355,7 471,0 432,2 516,6 

 % от 
съвкупността 

31,7 24,3 32,0 29,2 34,6 

мъже брой лица в 
хиляди 

128,7 93,8 133,3 122,0 163,4 

 % от 
съвкупността 

22,1 15,9 22,5 20,5 27,2 

жени  брой лица в 
хиляди 

327,4 262,0 337,6 310,2 353,1 

 % от 
съвкупността 

38,2 30,1 38,4 35,0 39,5 

        

        
[OV-C11] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по възраст и пол     

        
година на провеждане на 

изследване 2015 2016 2017 2018 2019  
референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018  

възрастови групи  пол             
ОБЩО общо 42,9 45,5 44,8 45,2 42,2  

мъже 40,4 43,4 42,6 42,5 39,5  
жени  45,3 47,5 46,9 47,8 44,8  

0-17 години общо  40,4 43,5 41,8 41,5 39,9  
18-64 години  общо 31,6 34,3 33,3 33,9 29,9  

мъже 30,7 34,4 33,2 33,4 29,7  
жени  32,6 34,2 33,4 34,5 30,1  

65 и повече години общо 80,8 81,7 81,7 81,5 79,5  
мъже 78,7 80,0 79,8 79,6 76,5  
жени  82,3 82,8 83,0 82,8 81,6  

        

        
[SI-C6] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери (с включени 
пенсии)     

        
година на провеждане на 

изследване 2015 2016 2017 2018 2019  
референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018  

възрастови групи  пол             



ОБЩО общо 28,4 27,9 29,2 29,5 29,6  
мъже 26,3 26,8 27,5 27,5 27,6  
жени  30,3 28,9 30,8 31,2 31,4  

0-17 години общо  37,4 38,8 37,9 37,6 37,7  
18-64 години  общо 24,4 25,5 25,0 26,2 24,1  

мъже 24,1 26,4 25,4 26,7 24,3  
жени  24,6 24,6 24,5 25,8 23,9  

65 и повече години общо 33,5 26,0 34,5 32,5 38,7  
мъже 23,7 17,2 24,9 23,6 30,8  
жени  40,2 31,9 41,1 38,5 44,1  

        

        
[SI-S1a]Относителен дял на бедните по типове 
домакинства       

        
година на провеждане 
на изследване 2015 2016 2017 2018 2019   
референтна година на 
дохода 2014 2015 2016 2017 2018   

Тип домакинство              
ОБЩО 22,0 22,9 23,4 22,0 22,6   
Домакинства без деца 21,7 19,1 22,0 20,5 23,2   
Едно лице в 
домакинство на 
възраст под 65 години 

23,9 28,8 25,7 25,3 25,9 

  
Едно лице в 
домакинство на 
възраст над 65 години  

53,4 44,2 55,0 49,3 56,9 

  
Едно лице в 
домакинството - жена  

50,4 44,1 51,4 46,3 50,3 

  
Едно лице в 
домакинството - мъж  

25,8 28,9 31,2 30,0 35,8 

  
Двама възрастни под 
65 години  

15,1 16,0 12,6 13,3 13,5 

  
Двама възрастни, поне 
един от тях на 65 и 
повече години 

21,8 12,7 20,0 16,8 21,4 

  
Трима или повече 
възрастни  

12,7 10,8 12,2 9,5 9,8 

  
Домакинства със 
зависими деца  

22,3 26,7 24,8 23,4 22,1 

  
Един родител със 
зависими деца 

35,2 47,4 35,7 30,0 41,4 

  
Двама възрастни с 
едно зависисимо дете 

12,9 12,4 12,0 12,0 10,7 

  
Двама възрастни с две 
зависими деца  

14,5 22,7 21,7 19,7 16,9 

  
Двама възрастни с три 
или повече зависими 
деца 

66,1 70,5 65,0 51,2 62,3 

  
Три или повече 
възрастни със 
зависими деца  

24,8 28,8 28,2 27,4 22,8 

  

        

        
[SI-S1c] Относителен дял на бедните по икономическа активност и по 
пол      

(за лица на 18 и повече 
години)       

        



година на провеждане на 
изследване 2015 2016 2017 2018 2019  

референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018  
икономическа 

активност  пол             
Заети общо 7,7 11,4 9,9 9,9 8,9  

мъже  8,2 13,0 11,3 11,2 9,6  
жени  7,2 9,6 8,3 8,4 8,1  

Не заети общо 35,0 32,7 37,7 33,8 37,2  
мъже  31,9 30,2 35,0 31,7 35,4  
жени  37,2 34,5 39,6 35,3 38,4  

Безработни  общо 53,3 54,6 58,7 56,1 58,9  
мъже  55,5 57,6 62,1 61,4 65,4  
жени  50,4 50,9 53,9 49,6 51,2  

Пенсионери общо 30,0 24,7 32,4 28,5 34,3  
мъже  20,5 16,7 23,5 20,0 26,4  
жени  36,4 30,0 38,4 34,1 39,4  

Други неактивни  общо 29,1 32,3 33,8 29,7 29,8  
мъже  26,9 27,8 31,1 28,8 28,7  
жени  30,3 34,6 35,2 30,2 30,4  

        

        
[SI-C8] Относителен дял на работещи бедни (за лица във възрастова група 18-64 г.)    

(по заетост на пълно работно време/непълно 
работно време)      

        
година на провеждане 

на изследване 2015 2016 2017 2018 2019   
референтна година на 

дохода 2014 2015 2016 2017 2018   
Заети   
общо 7,8 11,6 10,0 10,1 9,0   
мъже  8,3 13,2 11,3 11,5 9,7   
жени  7,2 9,7 8,4 8,6 8,2   
разпределение по вид заетост    
пълно работно време 6,7 10,2 8,3 8,6 7,8   
непълно работно време  30,3 42,2 35,6 34,4 30,8   

        

        
[PN-S1] Относителен дял на бедните сред 
възрастните хора      

        
година на провеждане на 

изследване 2015 2016 2017 2018 2019  
референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018  
възраст пол             

60 и повече години общо 29,0 22,6 28,1 26,3 31,0  
мъже  22,3 16,2 20,3 19,7 25,3  
жени  33,9 27,2 33,7 31,0 35,0  

75 и повече години  общо 37,8 29,8 38,3 35,2 41,1  
мъже  23,0 16,8 23,2 20,7 29,2  
жени  46,6 37,5 47,1 43,5 48,0  

0-60 години  общо 19,4 23,0 21,6 20,3 19,4  
мъже  19,3 23,3 22,3 20,6 19,5  
жени  19,4 22,6 20,9 19,9 19,2  

0-75 години  общо 20,5 22,2 22,0 20,7 20,8  
мъже  19,8 22,0 21,7 20,4 20,3  
жени  21,2 22,5 22,2 21,0 21,4  

        



        
[OV-2] Неравенство в разпределението  на дохода *      
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)     

        
година на провеждане на 

изследване 2015 2016 2017 2018 2019  
референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018  

Общо S80_S20 7,1 7,7 8,2 7,7 8,1  
65 и повече години S80_S20 4,5 4,3 5,1 4,8 4,9  
под 65 години S80_S20 7,6 8,9 9,0 8,4 8,7  
*Данните за 2016 г. са ревизирани поради техническа грешка при обработката на информация от административни регистри, 
което променя индикаторите, свързани с неравенството в разпределението на дохода. 

 

        
[SI-C2] Неравенство в разпределението на дохода - коефициент на 
Джини*     

        
година на провеждане 

на изследване 2015 2016 2017 2018 2019   
референтна година на 

дохода 2014 2015 2016 2017 2018   
Коефициент на Джини  37,0 37,7 40,2 39,6 40,8   
*Данните за 2016 г. са ревизирани поради техническа грешка при обработката на информация от 
административни регистри, което променя индикаторите, свързани с неравенството в разпределението на дохода.  

  

        
[SI-P8] Процент от населението, живеещо с материални лишения по възраст и пол     

        
година на провеждане на 

изследване 2015 2016 2017 2018 2019  
референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018  
възраст пол             

Общо  общо  34,2 31,9 30,0 20,9 19,9  
мъже  33,0 30,4 28,8 19,4 18,9  
жени  35,3 33,4 31,1 22,3 20,9  

0-5 години общо  33,0 33,3 33,3 17,6 17,4  
мъже  32,9 31,6 31,6 17,0 16,2  
жени  33,0 34,9 34,9 18,2 18,6  

6-11 години общо  38,5 35,1 35,1 17,2 18,8  
мъже  38,5 32,9 32,9 16,3 19,6  
жени  38,4 37,7 37,7 18,1 17,8  

12-17 години общо  39,7 39,4 39,4 22,5 20,4  
мъже  41,3 43,7 43,7 22,2 19,0  
жени  37,9 34,7 34,7 22,8 21,9  

0-17 години общо  37,3 36,1 33,1 19,1 18,9  
18-64 години  общо  31,3 29,0 27,0 17,3 17,0  

мъже  31,4 28,7 27,4 17,7 17,6  
жени  31,2 29,3 26,7 16,9 16,4  

65 и повече години  общо  40,9 37,5 36,3 32,7 29,1  
мъже  34,4 30,6 29,5 26,5 24,1  
жени  45,3 42,2 40,9 36,9 32,5  

Бележка: материални лишения 4 от 9 показателя      

        

 
      

 
[LVHL11] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа 
активност    

по възрастови групи и 
пол        

        
година на провеждане на изследване 2015 2016 2017 2018 2019 



референтна година на дохода 2014 2015 2016 2017 2018 

възрастови групи  пол              

18-59 години  общо брой лица в 
хиляди 

440,3 437,4 409,7 
331,2 332,8 

 % от 
съвкупността 

10,9 11,0 10,5 8,6 8,7 

мъже брой лица в 
хиляди 

230,7 221,9 220,2 
117,6 173,7 

 % от 
съвкупността 

11,2 10,9 11,0 9,0 8,9 

жени  брой лица в 
хиляди 

209,6 215,5 189,5 
153,5 159,1 

 % от 
съвкупността 

10,6 11,1 9,8 8,1 8,5 

0-17 години общо  брой лица в 
хиляди 

166,2 180,8 161,4 
125,1 133,5 

 % от 
съвкупността 

13,9 15,1 13,3 
10,4 11,1 

под 60 години общо брой лица в 
хиляди 

606,6 618,2 571,1 
456,3 466,2 

 % от 
съвкупността 

11,6 11,9 11,1 9,0 9,3 

мъже брой лица в 
хиляди 

313,4 309,1 299,7 
240,6 241,6 

 % от 
съвкупността 

11,7 11,7 11,4 9,2 9,4 

жени  брой лица в 
хиляди 

293,2 309,2 271,4 
215,7 224,6 

 % от 
съвкупността 

11,4 12,2 10,8 8,7 9,2 

        

        
КОМБИНИРАН 
ИНДИКАТОР**        
[PEPS01] Население в риск от бедност или социално изключване по 
пол и възраст     

        

възрастови групи  пол  

година на 
провеждане на 
изследване 2015 2016 2017 2018 2019 

референтна 
година на 
дохода 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо общо брой лица в 
хиляди 

2981,7 2890,3 2766,6 2315,2 2278,7 

 % от 
съвкупността 

41,3 40,4 38,9 32,8 32,5 

мъже брой лица в 
хиляди 

1386,4 1341,7 1286,8 1057,7 1037,0 

 % от 
съвкупността 

39,5 38,5 37,2 30,8 30,5 

жени  брой лица в 
хиляди 

1595,3 1548,6 1479,8 1257,4 1241,8 

 % от 
съвкупността 

43,0 42,1 40,4 34,6 34,4 

0-17 години общо  брой лица в 
хиляди 

527,2 550,3 509,9 410,2 411,1 

 % от 
съвкупността 

43,7 45,6 41,6 33,7 33,9 

18-64 години  общо брой лица в 
хиляди 

1707,9 1668,8 1537,2 1236,1 1164,3 



 % от 
съвкупността 

37,4 37,2 34,8 28,3 27,1 

мъже брой лица в 
хиляди 

861,5 845,8 792,0 640,1 599,2 

 % от 
съвкупността 

37,4 37,2 35,5 29,0 27,5 

жени  брой лица в 
хиляди 

846,4 822,9 745,2 596,0 565,1 

 % от 
съвкупността 

37,4 37,1 34,1 27,6 26,6 

65 и повече години общо брой лица в 
хиляди 

746,7 671,2 719,5 668,9 703,3 

 % от 
съвкупността 

51,8 45,9 48,9 45,1 47,1 

мъже брой лица в 
хиляди 

249,4 215,8 232,4 212,8 234,4 

 % от 
съвкупността 

42,8 36,5 39,2 35,7 39,1 

жени  брой лица в 
хиляди 

497,3 455,4 487,1 456,1 468,9 

 % от 
съвкупността 

58,0 52,3 55,4 51,5 52,5 

** Индикаторът включва три 
показателя:       
 - риск от бедност        
 - нисък интензитет на икономическа 
активност       
 - материални лишения        

 

Източник: НСИ 

 

През 2019 г. коефициентът на безработица е 4.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в 

сравнение с 2018 година. По предварителни данни на Националния статистически институт 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. 

намаляват с 1.0% спрямо края на септември 2019 г. и достигат 2.29 милиона. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0% 

и е с 2.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година. 

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 592 лв. и 

нараства с 9.6% спрямо 2018 година. 

През 2019 г. българските домакинства са изразходвали 6 214 лв. средно на лице, което 

е със 7.7 % повече в сравнение с 2018 година. 

През 2019 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2018 

година. 

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 

474 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8.7%. 

 



I. Основна стратегическа рамка на СВОМР 
 

През новия програмен период 2014 – 2020г., при прилагане на Подхода Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР), пред Местните инициативни групи (МИГ) се 

предоставят нови възможности за финансиране на интегрирани и многосекторни 

стратегии.  

Възползвайки се от тези възможности, базирана на характеристиките и потенциала 

за развитие на територията, основавайки се на заявен интерес от страна на заинтересовани 

лица от територията на МИГ, настоящата стратегия е структурирана в стратегическа цел, 

четири основни цели и четиринадесет приоритета. При разписване на основните и 

специфични цели са спазени следните принципи: 

- Обвързаност на целите за добавяне на стойност на територията на МИГ като цяло; 

- Обвързаност на дейностите с цел насърчаване производството и преработката на 

местни, характерни за територията продукти; 

- Насърчаване производството и реализацията на местни продукти на територията на 

МИГ.  

Предвид гореизложеното, в съответствие с политиката за развитие на селските 

райони за периода до 2020 година стратегията за местно развитие предвижда 

реализирането на следните цели: 

Стратегическа цел: Устойчиво развитие на територията на МИГ Троян, Априлци, 

Угърчин чрез прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие посредством 

реализиране на иновативна мултифондова стратегия, надграждаща постигнатите 

резултати от прилагане на подхода ЛИДЕР, ориентирана към добавяне на стойност на 

територията за нейното утвърждаване като атрактивна туристическа дестинация, с 

развити услуги за населението,насочена към насърчаване на местния бизнес и 

екологосъобразно селско стопанство, подобрени условия за живеене, с активното 

привличане на маргинализираните общности. 

 

 

Основна цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на 

селското стопанство и хранително-преработвателната  промишленост 

Приоритети Мярка Финансира

ща 

програма 

Приоритет 1: Повишаване на знанията и 

подобряване на уменията на земеделските 

стопани от територията на МИГ 

1.3.„Краткосрочен обмен на 

опит и посещения в земеделски 

и горски стопанства” 

ПРСР 2014-

2020г. 

Приоритет 2: Развитие на устойчива структура на 

земеделското производство и жизнеспособни 

земеделски стопанства 

4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 
ПРСР 2014-

2020г. 

Приоритет 3: Насърчаване на качеството, 

добавената стойност и иновациите в 

4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

ПРСР 2014-

2020г. 



производството, преработката и маркетинга на 

селскостопански продукти 

4.2  „Инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на селско-

стопански продукти“ 

Приоритет 4: Насърчаване на местното 

производство на храни и осигуряване на доставка 

на качествени хранителни продукти. 

4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

ПРСР 2014-

2020г. 

Основна цел 2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление на природните ресурси 

за предотвратяване на климатичните промени  

Приоритет 5: Устойчивото управление на горите 

чрез подобряване конкурентоспособността на 

предприятията 

8.6. «Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането 

и търговията на горски 

продукти» 

ПРСР 2014-

2020г. 

Приоритет 6: Опазване на почвените ресурси и 

водите от замърсяване 

4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

ПРСР 2014-

2020г. 

Приоритет 7: Насърчаване на биологичното 

производство и преработка на биологични 

продукти 

4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

4.2  „Инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на селско-

стопански продукти“ 

ПРСР 2014-

2020г. 

Основна цел 3. Социално-икономическо развитие на територията на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, намаляване на бедността и социално включване  

Приоритет 8: Подобряване конкурентоспособ-

ността на предприятията за повишаване  

качеството на живот и условията за бизнес 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности” 

ПРСР 2014-

2020г. 

2.2. «Подобряване производ-

ствения капацитет в МСП на 

територията на МИГ Троян, 

Априлци, Угърчин» 

 

ОПИК 2014-

2020г. 

Приоритет 9: Подобряване достъпа до заетост на 

търсещите работа и неактивните лица 

1: „Нова заетост и стиму-

лиране на микро- и малки 

предприятия“ 

2: „Уча и работя“ (алтернатива 

- „ЗНАМ И МОГА“) 

ОПРЧР 

2014-2020г. 

Приоритет 10: Устойчиво интегриране на пазара 

на труда на младите хора 

1: „Нова заетост и стиму-

лиране на микро- и малки 

предприятия“ 

2: „Уча и работя“ (алтернатива 

- „ЗНАМ И МОГА“) 

ОПРЧР 

2014-2020г. 

Приоритет 11: Социално-икономическа интегра-

ция на маргинализираните и уязвими групи 

3: „Интегрирани и здрави“ 

 

ОПРЧР 

2014-2020г. 



Приоритет 12: Насърчаване на социалното 

предприемачество 

4: „Социална икономика“ 

 

ОПРЧР 

2014-2020г. 

Основна цел 4. Подобряване условията и качеството на живот на територията 

Приоритет 13:   Развитие и подобряване на 

основните услуги за населението 

7.2. «Инвестиции в създа-

ването, подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура» 

7.5. «Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура» 

ПРСР 2014-

2020г. 

Приоритет 14: Поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното наследство 

7.6. «Проучвания и инвес-

тиции, свързани с поддър-

жане, възстановяване и  на 

културното и природното 

наследство на селата» 

ПРСР 2014-

2020г. 

 

Специфични цели: 

 

Основна цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на 

селското стопанство и хранително-преработвателната  промишленост 

Приоритети Специфични цели Мярка 

Приоритет 1: Повишаване на 

знанията и подобряване на 

уменията на земеделските 

стопани от територията на 

МИГ 

1.Увеличаване на капацитета и 

повишаване конку-рентоспособността  

на земе-делските стопанства  чрез 

краткосрочен обмен на опит при 

посещения във ферми; 

1.3.„Краткосрочен 

обмен на опит и 

посещения в 

земеделски и горски 

стопанства” 

Приоритет 2: Развитие на 

устойчива структура на 

земеделското производство и 

жизнеспособни земеделски 

стопанства 

2.Преструктуриране и развитие на 

наличните материални мощности в 

земеделските стопанства; 

4.1. „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

Приоритет 3: Насърчаване на 

качеството, добавената 

стойност и иновациите в 

производството, 

преработката и маркетинга на 

селскостопански продукти 

3.Насърчаване въвеж-дането на нови 

технологии в производството и модер-

низация на физическия капитал на 

земеделските стопанства; 

4.Подобряване конкурен-

тоспособността на местния бизнес чрез 

подобряване на ефективността на 

производ-ството и маркетинга на 

хранителни продукти, произвеждани на 

територията на МИГ; 

4.1. „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

4.2  „Инвестиции в 

прера-ботка/мар-

кетинг на селско-

стопански продукти“ 



Приоритет 4: Насърчаване на 

местното производство на 

храни и осигуряване на 

доставка на качествени 

хранителни продукти. 

5.Насърчаване производството и 

реализацията на пазара на местни 

продукти, вклю-чително на традиционни 

местни храни; 

6.Подпомагане сътрудничес-твото 

между земеделски производители и 

преработ-ватели от територията на МИГ; 

4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

Основна цел 2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление на природните ресурси 

за предотвратяване на климатичните промени  

Приоритет 5: Устойчивото 

управление на горите чрез 

подобряване 

конкурентоспособността на 

предприятията 

7.Подобряване на защитните и 

специалните функции на горите; 

8.Подобряване на здраво-словното 

състояние и устойчивостта на горите; 

поддържане и опазване на биологичното 

разнообразие в горите; 

8.6. «Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти» 

Приоритет 6: Опазване на 

почвените ресурси и водите 

от замърсяване 

9.Въвеждане на инвестиции, насочени 

към  опазване на компонентите на 

околната среда; 

4.1. „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

4.2  „Инвестиции в 

прера-ботка/мар-

кетинг на селско-

стопански продукти“ 

Приоритет 7: Насърчаване на 

биологичното производство 

и преработка на биологични 

продукти 

10.Стимулиране на произ-водството и 

преработката на биологични продукти 

от растениевъдството и живот-

новъдството 

4.1. „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

4.2  „Инвестиции в 

прера-ботка/мар-

кетинг на селско-

стопански продукти“ 

Основна цел 3. Социално-икономическо развитие на територията на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, намаляване на бедността и социално включване  

Приоритет 8: Подобряване 

конкурентоспособността на 

предприятията за 

повишаване  качеството на 

живот и условията за бизнес 

11.Насърчаване развитието на 

неземеделски дейности на територията  

на МИГ; 

12.Развитие и стимулиране на 

предприемачеството и устойчив бизнес; 

13.Усвояване на потенциала за развитие 

на туризма, съчетаващ природните и 

културни ценности; 

14.Развитие на традиционните местни 

занаяти и други неземеделски дейности; 

6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности” 



15.Повишаване производителността и 

експортния потенциал на МСП от 

територията на МИГ; 

2.2. «Подобряване 

производствения 

капацитет в МСП на 

територията на МИГ 

Троян, Априлци, 

Угърчин» 

Приоритет 9: Подобряване 

достъпа до заетост на 

търсещите работа и 

неактивните лица 

16.Повишаване квалифи-кацията на 

населението за по-голямо съответствие 

на уменията на търсещите работа и 

неактивните лица с нуждите на бизнеса  

1: „Нова заетост и 

стиму-лиране на 

микро- и малки 

предприятия“ 

2: „Уча и работя“ 

(алтернатива - „ЗНАМ 

И МОГА“) 

Приоритет 10: Устойчиво 

интегриране на пазара на 

труда на младите хора 

17.Насърчаване на устойчива и 

качествена заетост на младите хора; 

1: „Нова заетост и 

стиму-лиране на 

микро- и малки 

предприятия“ 

2: „Уча и работя“ 

(алтернатива - „ЗНАМ 

И МОГА“) 

Приоритет 11: Социално-

икономическа интегра-ция на 

маргинализираните и 

уязвими групи 

18.Повишаване на социалния статус и 

намаляване на различията в качеството 

на живот на маргинализираните 

общности от територията на МИГ; 

19.Подобряване достъпа до заетост на 

маргинализирани общости в 

предприятия от територията на МИГ; 

20.Подобряване социалното и здравно 

състояние  чрез мерки за подпомагане на 

достъпа и използването на достъпни и 

качествени социални и здравни услуги; 

3: „Интегрирани и 

здрави“ 

 

Приоритет 12: Насърчаване 

на социалното 

предприемачество 

21.Увеличаване броя на заетите в 

социалните предприятия, след получена 

подкрепа. 

4: „Социална 

икономика“ 

 

Основна цел 4. Подобряване условията и качеството на живот на територията 

Приоритет 13:   Развитие и 

подобряване на основните 

услуги за населението 

22.Подобряване на транс-портната 

свързаност в населените места чрез 

обновяване или строителство на нова 

малка по мащаби инфраструктура; 

23.Подобряване и разширя-ване на 

основните услуги за гражданите, 

включително за отдих,  спорт и туризъм 

7.2. «Инвестиции в 

създа-ването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура» 



7.5. «Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура» 

Приоритет 14: Поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на културното 

наследство 

24.Запазване на  културната идентичност 

и традиции 

7.6. «Проучвания и 

инвес-тиции, свързани 

с поддър-жане, 

възстановяване и  на 

културното и 

природното 

наследство на селата» 
 

   

Източник: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, 

стр.16 

 

ТАБЛИЦА 13. 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 (ЕЗФРСР) 2 933 745.00 46.01 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски 

стопанства 

17 540.00 0.28 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 300 000.00 4.71 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

130 000.00 2.04 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 996 205.00 15.62 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура  
950 000.00 14.90 

7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура  

300 000.00 4.71 

7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и  на културното и природното наследство на 

селата 

100 000.00 1.57 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти  

140 000.00 2.20 



 Мерки, които не са част от ПРСР, но са включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) 

  

 …   

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

 …   

 Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 0.00  

 …   

 Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) 0.00  

 …   

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 486 430.00 23.31 

1. Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки предприятия 350 000.00 5.49 

2. Уча и работя 450 000.00 7.06 

3. Интегрирани и здрави 250 000.00 3.92 

4. Социална икономика 436 430.00 6.84 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 830.00 30.68 

 Подобряване производствения капацитет в МСП на територията 

на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 
1 955 830.00 30.68 

 Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР) 0.00  

 …   

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 

6 376 005.00 100% 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 

977 915.00  

 

Източник: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, 

стр.73 

 



II. Анализ на социалното въздействие на СВОМР 
 

1. Глобализация, социални промени и благополучие 
 

Влиянието на световната икономика при формулирането на социална политика се 

засилва през последното десетилетие. В тази област има две тенденции. Единият е насочен 

към глобализация на интересите и обединяването им в наднационални организации. 

Другата тенденция е реципрочна – формиране на клъстери и местни общности (Местни 

инициативни групи). 

Социални проблеми и социални предизвикателства 

Социалните политики могат да се разглеждат като колективни отговори на 

социалните проблеми. Проблем е социалният, когато е социално признат. Много основни 

социални проблеми са „социално конструирани“. Тъй като ценностите, вярванията и 

мненията на хората са обусловени от обществото, в което живеят, те споделят общи 

основни възприятия. Това може да оформи начина, по който хората мислят по въпроси. 

Определянето на социално предизвикателство има два аспекта: да се види проблема и 

да се  види възможността. Разбирането защо проблемът съществува и каналите, чрез които 

той се проявява, позволява да се изгради решение около проблема чрез идентифициране на 

неизползвани ресурси и създаване на възможности за подобряване на съществуващата 

ситуация. Пример: Социалният проблем може да бъде група хора, изгонени от 

обществото (като затворници или имигранти). Социалното предизвикателство е как да 

се включат тези хора в социалния живот и да се увеличи взаимодействието им с другите, 

а решението може да бъде използването на неизползваните ресурси, като мрежа от 

доброволци и сценичен брой възможности, където тези хора могат да участват и да се 

свържат с други членове на обществото. 

Повечето социални и екологични предизвикателства са многоизмерни. Замърсяването 

на околната среда, бедността, социалната изолация, неграмотността, затлъстяването, 

безработицата, престъпното поведение и насилието се коренят в множество причини, които 

не могат да бъдат решени със същата намеса. Колкото повече се знае за ситуацията, толкова 

по-голям е шансът за успех в извършването на промени, които водят до осезаеми 

подобрения на засегнатото население. 

Рамка за определяне на социалното предизвикателство: 

 Какво се опитваме да променим? 

-Социалното предизвикателство трябва да бъде дефинирано и формулирано възможно 

най-ясно и сбито, така че да може лесно да бъде съобщено на тези, които вече участват 

(целева група, заинтересовани страни и т.н.) или са в планиране на включване в бъдеще 

(колеги, доброволци, организации, спонсори, общност). 

 Кой е засегнат? 

-Кой е засегнат от това предизвикателство? Засяга ли някои групи повече от други 

(въз основа на възраст, пол, раса, образование или националност)? Доходите и социалният 



статус на населението е свързан с предизвикателството (групите с ниски доходи са по-

уязвими от изключване и социална изолация). Други фактори свързани с 

предизвикателството - напр. религия, етнически и расов произход, физическа годност, 

интелектуални способности/увреждания, образование, обучение, семеен статус и т.н. 

 Къде са тези хора? 

-В допълнение към социодемографското разпределение се определя географското 

разпределение (локализация), в случая територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин. 

Често местната ситуация може да варира значително от средната за страната, тъй като 

територията на МИГ е включена в Северозападен район за планиране, най-бедният в 

страната. 

 Как причината влияе на предизвикателството и резултатите от него? 

-Изброяването на първопричините не е достатъчно. Анализ на това как всяка от тези 

причини е свързана с предизвикателството, трябва да бъде допълнително разработен и да 

се покаже механизмът, по който причините водят до резултатите. Понякога това включва 

изследване на множество пътища, които водят до едни и същи резултати и всеки от тях ще 

предостави различна възможност за извършване на социална промяна. 

 

2. Социално неравенство 
 

Неравенството трябва да се разглежда като вина в обществото за третиране на хората 

по справедлив и адекватен начин. Наличието на неравенство определя нивото на 

дискриминация в обществото. Моделите на неравенството в резултат на 

дискриминационни практики са три: 

Йерархично неравенство:  обществото е изградено в пирамидална форма, като 

основата и върхът са съществено отдалечени. Колкото по-остра е пирамидата, толкова по-

неравномерно е обществото. Идеята за равенството може да се реализира, ако пирамидата 

постепенно се присъедини към върха към низините и се обърне обратно. 

Разслояване: Хората са групирани според техния социален статус. Само индивиди и 

групи от едно и също ниво в обществото могат да имат равни възможности. 

Социално разделение. - Обществото е разделено по пол, възраст, етническа 

принадлежност, религия, раса, националност, доходи / богатство и др. Този тип неравенство 

не би могъл да бъде преодолян без промяна на отношението на индивидите към себе си и 

околните. 

Социалните политики, насочени към справяне с неравенствата, са фокусирани върху 

три основни цели: 

 Равно и справедливо третиране на групи и индивиди, без да се вземат предвид 

пол, възраст, социален и икономически произход и осигуряване на техните нужди.  

 Равни възможности, гарантиращи, че всяка група или индивид имат справедлив 

шанс да се конкурират с другите в и / или извън общността. 



 Равен резултат. Социалната политика се стреми да постигне най-добрия резултат 

в конкретната социална среда. 

 

3. Социални иновации, въздействие и социални промени 
 

Социалните предприятия са насочени към решаване на социални проблеми. Тяхното 

решение може да доведе до: -Продукт; -Обслужване; -Технология; -Процес;-Организация; 

-Маркетингова стратегия (ценообразуване, промоция, дистрибуция) 

Обикновено решенията са социални иновации, защото използват нов подход към 

социалните проблеми. 

„Социални иновации са нови и по-добри решения на съществуващите социални 

предизвикателства.“ 

Иновациите могат да бъдат: 

Продукт или услуга: Нов продукт или услуга или нов подход в производството. 

Пример: продуктът е направен по-съобразен с целевата аудитория, по-достъпен, 

устойчив (дълготраен) или по-ефективен при постигане на желаната промяна 

Бизнес модел: Предприятието е създало жизнеспособност чрез бизнес модел, който не 

е бил използван преди. Пример: комбиниране на различни ресурси по различен начин, 

финализиране на нови източници на финансиране, идентифициране на нови ресурси на 

чешмата и т.н. 

Операции (вътрешни иновации): Социалното предприятие проектира оперативни 

процеси, които позволяват постигането на най-високо социално въздействие с най-ниски 

разходи. Пример: Вътрешна система и процеси за повишаване на ефективността, 

иновативни системи за наблюдение и оценка, създаване на ефективна система за обратна 

връзка и т.н. 

Дистрибуция: Продуктът, услугата или системата проникват на целевия пазар по 

канали за дистрибуция, които все още не са използвани и позволяват продуктът / услугата 

да достигне до най-целевата аудитория. Примери: използване на нови форми на превозвачи, 

търговци на дребно, преструктуриране на съществуващи канали за разпространение, 

използване на социални медии, социални мрежи и др., За да се увеличи максимално броя 

на крайните потребители и достигане на маргинализираното и отдалечено население. 

 

Етапи на социални иновации 

Мотиви, вдъхновение и диагноза: защо се нуждаем от социални промени (криза, лоши 

резултати, социални проблеми и т.н.), диагностика на проблема и определяне на основните 

причини за проблема 

Предложения и идеи: етап на генериране на идеи. Тук участват различни творчески 

методи като мозъчна атака, картографиране на ума, мечтания, игра на роли и др. 



Прототипиране и пилотиране: тук идеите и решенията се тестват на практика. Това 

става чрез контролирани изпитвания, когато се получи обратна информация, която ни 

показва дали решенията се нуждаят от подобрение 

Поддържане: Идеята се превръща в ежедневна практика. Социалното предприятие 

трябва да осигури своята дългосрочна финансова жизнеспособност и да направи всичко 

възможно, за да продължи успешната практика 

Мащабиране и разпространение: Това е етапът на растеж и разширяване на 

социалната иновация и създаване на повече социални промени. Това може да стане чрез 

различни механизми като лицензиране и франчайзинг, разпространение на добри практики, 

обучения и др. 

Систематична промяна: Това е крайната цел на социалната иновация. Обикновено 

включва взаимодействието на много елементи: социално движение, бизнес модели, закони 

и разпоредби, инфраструктура, технологии и цялата нова парадигма на мислене и работа. 

Решенията могат да бъдат различни, но като цяло се фокусираме върху: 

 Предоставяне на продукти и услуги за групи / индивиди в неравностойно 

положение 

 Предоставяне на заетост / възможности за работа / образование и обучение за 

групи и лица в неравностойно положение 

 Повишаване на социалната осведоменост по екологични или социални въпроси 

 Подкрепа на Общността 

 Дейности и събития, насочени към социално включване 

Решението е тясно свързано със социалното въздействие. Въздействието води до 

социални промени, които биха могли да бъдат измерени и оценени, като по този начин се 

оцени приносът (или въздействието) на социалното предприятие. 

Точно тук е ролята на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин. 

 

ФИГУРА 4. СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЧР 2014 – 2020Г. 



 

Източник: МИГ- Троян, Априлци, Угърчин 

 

Социалното въздействие е ефектът върху хората и общностите, който се случва в 

резултат на действие. 

Примери за положителни въздействия са: 

Намаляване на бедността сред специфична група хора 

Подобрено здраве и благополучие – Мярка 3 „Интегрирани и здрави“ 

Равенството между половете – Всички мерки от СВОМР на МИГ 

Социална справедливост – Мярка 4 „Социална икономика“ 

Подобрени отношения между различни заинтересовани страни (например 

маргинализирани групи, общност и власт) – Мярка 1 „Нова заетост“, Мярка 2 „Уча и 

работя“ и Мярка 3 

Подкрепа и насърчаване на природосъобразни практики 

Социално включване – Мярка 1, Мярка 2, Мярка 3 и Мярка 4, финансирани чрез ЕСФ 

и ОП РЧР 2014-2020 г. 

 

4. Измерване на социалното въздействие на стратегията за ВОМР 
 

Измерването на социалното въздействие не е лесна задача, тъй като резултатът е 

повече от броя, но се отнася до променен живот, подобряване на стандартите за качество, 

подобряване на благосъстоянието, овластяване, социално включване и дори правене на 
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Нова заетост 350000332052.3417947.660.051279029

Уча и работя 450000439578.8410421.160.023158133

Интегрирани и здрави 250000216308.9633691.040.13476416

Социална икономика 436430424883.5411546.460.026456614

Социален ефект от прилагане на ОПРЧР 2014-2020 



хората по-щастливи. Много е трудно да се измери успешно тези субективни преживявания, 

нагласи и възприятия. Един от начините за измерване на въздействието е от броя на хората 

от целевата аудитория, които са достигнати от продуктите и услугите на социалното 

предприятие, но дори и тогава, номерът не може да ни каже за тяхното ниво на 

удовлетвореност. 

Въздействието е сравнителен индекс. Той се измерва, когато се сравнява с 

първоначалното състояние или ситуация. Ако искате да измервате въздействието, което сте 

създали или увеличените социални придобивки, трябва да сравните статистиката преди и 

след определен период на работа на вашата организация (или след завършване на определен 

проект, определен във времето). Например, ако работите за по-малко насилие и 

престъпление в определени градски квартали, трябва да вземете предвид първоначалните 

данни за престъпни деяния, злоупотреба с алкохол, данни за насилие и др. И да ги сравните 

с данните след вашата намеса. Ако има видимо намаление на негативните практики, това 

може да се обясни като социално въздействие, пряко свързано в резултат на работата на 

вашата компания. Дори и в този случай обаче има шанс изводите да са грешни и промените 

всъщност се дължат на други причини. 

Някои показатели за измерване на социалното въздействие включват социална 

възвръщаемост на инвестициите (SROI) и библиотека за отчитане на въздействието и 

инвестиционни стандарти (IRIS). SROI измерва съотношението между стойностите на 

входа и на изхода (пример: колко работни места са създадени за всеки 100 евро, 

инвестирани във фирмата). IRIS е онлайн база данни, съдържаща повече от 400 показатели 

за измерване на социално, екологично и финансово въздействие. Социално въздействие 

може да се наблюдава в краткосрочен и дългосрочен план. Създаването на трайна социална 

промяна в резултат на работата на предприятието може да отнеме години и дори 

десетилетия и да се простира далеч извън обичайното бизнес планиране. Краткосрочните 

цели могат да послужат като показатели, че сте на правилния път за постигане на крайната 

цел. Тези индикатори може да не означават непременно постигането на трайната промяна, 

която искаме да видим в обществото някой ден, но са междинен резултат, който е измерим 

и може да свидетелства, че се вслушвате в правилната посока. 

Можем да измерим социалното въздействие чрез: 

- Обемът на произведените и продадени стоки и услуги; 

- Броят на създадените работни места; 

- Броят на целевите потребители, достигнат от нашата дейност; 

- Броят на обучените лица; 

- Процент на растеж (предишен растеж на „зеления“ сектор); 

- Намаляване на безработицата; 

- Намаляване на нивото на бедност; 

- Увеличаване на достъпа до социални услуги, особено от маргинализирани групи. 

Измерването на социалното въздействие е важно, защото: 



 Той дава обратна връзка, количествени и качествени данни за програмите и 

дейностите. По този начин можете да намерите нуждите от подобрения и пропуски в 

изпълнението (между това, което се очакваше и какви са резултатите) 

 Той помага за по-доброто разбиране и насочване на социалната работа, по-добро 

планиране и по-ефективно прилагане на ресурсите 

 Той дава данни за отчитане на финансиращите и други заинтересовани страни и 

за отчетност 

 Чрез измерване на въздействието ние събираме истории и данни, които могат да 

се използват като маркетингово и комуникационно средство. 

 Впечатляващото въздействие запазва доверието на инвеститорите, привлича нови 

донори и увеличава възможностите за финансиране на проекти (като търгове за обществени 

поръчки) 

 Данните могат да бъдат споделяни с други сътрудници, партньори и социални 

предприятия (като разпространение на най-добрите практики). 

Развиване на креативно мислене при определяне на социалните нужди и 

възможностите за решаване на социални проблеми. 

Учене и прилагане на умения, свързани с иновативно справяне със социалните нужди, 

изготвяне и представяне на предложение за спонсори, набиране на средства, овладяване на 

основни финансови и правни знания, управление на екипи, ресурси и резултати. 

Анализ и оценка на организационната структура на дейности, роли, екипи и ресурси. 

Привличане, мотивиране и задържане на хора – последователи на адресираните социални 

промени. 

Представяне, убеждаване, създаване и развитие на дългосрочни партньорства с трети 

страни като медии, спонсори, дарители, доброволци. Представяне. 

Създаване, набиране и управление на ресурси, създаване и управление на бизнес план. 

Прави впечатление от таблицата по-долу, че броят бенефициенти подали проектни 

предложения по процедурите към стратегията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин от 39те 

населени места от територията по общини е представено в табличен вид по-долу: 

 

ТАБЛИЦА 14. БРОЙ БЕНЕФИЦИЕНТИ КЪМ СВОМР ПО ОБЩИНИ 

Брой населени места на 

територията на МИГ към 

2014г. 

Брой 

бенефициенти 

към 2019г., по 

общини 

Основни данни 

 39 населени места, включен в 

територията на МИГ към 2014 г.; 
 

 63 проектни предложения са 

подадени за финансиране по 

СВОМР на МИГ до 2020 г. 

Община Априлци 4 12 

Община Троян 22 42 

Община Угърчин 13 9  
39 63 



 

5. Социален ефект от прилагане на СВОМР за периода 2014-2020 г. по 
отделните мерки 

 

За целите на настоящите проучвания и анализи под понятието „социален ефект“ се 

разбира социалния принос, който оказва стратегията за ВОМР чрез прилагане на мерки, 

свързани с подкрепа на лицата в неравностойно положение, създаването на нови работни 

места в подкрепа на частния бизнес, подобряване на публичната инфраструктура и т.н. 

В публикуваните по-долу данни в табличен вид е представен социалният ефект на 

СВОМР от началото на нейното изпълнение до края на 2019г. 

 

ТАБЛИЦА 15. СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ НА СВОМР 

 

Обявен бюджет за 
кандидатстване 

Бюджет на 
СВОМР 

Обявен бюджет за 
кандидатстване 

Усвоен 
финансов 

ресурс 

Неусвоени 
средства 

Мярка 1.3. „Краткосрочен 
обмен на опит и 
посещения в земеделски 
и горски стопанства” 

17,540.00 0.00 0.00 17,540.00 

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

950,000.00 950,000.00 948,049.74 1,950.26 

Мярка 7.5. Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа 
инфраструктура 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 

М 7.6. «Проучвания и 
инвестиции, свързани с 
поддържане, 
възстановяване и  
подобряване на 
културното и природното 
наследство на селата» 

100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

Нова заетост 350,000.00 350,000.00 332,052.34 17,947.66 

Уча и работя 450,000.00 450,000.00 439,578.84 10,421.16 



Интегрирани и здрави 250,000.00 250,000.00 216,308.96 33,691.04 

Социална икономика 436,430.00 436,430.00 424,883.54 11,546.46 

ОБЩО: 2,853,970.00 2,536,430.00 2,360,873.42 493,096.58 

Източник: МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица (целевите групи) на територията на МИГ: 

- Дадени са индивидуални консултации на заинтересовани лица в офиса на МИГ.  

- Осъществени работни и информационни срещи с потенциални бенефициенти от 

територията. Присъстващите бяха информирани за възможностите за кандидатстване с 

проектни предложения, за индикативната годишна работна програма (ИГРП), за работата в 

системата ИСУН 2020, както постигнатия напредък при изпълнението на Стратегията за 

ВОМР за настоящия програмен период. 

-При изпълнение на дейностите - пресконференции  представители на местната 

общност бяха информирани за напредъка в изготвянето на документи по предстоящите 

процедури, възможностите за кандидатстване с проектни предложения, както и с 

нововъведенията на етап кандидатстване – електронно в системата ИСУН.  

За дейността на МИГ и за постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите 

страни и популяризиранe на дейностите си, МИГ поддържа актуална информация за 

приемите, датите на информационните събития и възможностите за кандидатстване на 

електронната  страница www.migta.eu и чрез поредица от публикации в местната преса. 

 

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, 

при наличие на такива 

През периода 2016-2020 конкретни дейности от страна на екипа на МИГ – Троян, 

Априлци, Угърчин, които да окажат пряко въздействие върху уязвими и малцинствени 

групи на територията са отварянето на приеми за кандидатстване по мерки чрез Оперативна 

програма развитие на човешките ресурси и в частност процедура в изпълнение на Мярка 3 

от СВОМР _ „Интегрирани и здрави“. Трябва да се отчете, че екипът осигурява 

възможности за срещите в някои от населените места и по-конкретно от територията на 

община Угърчин, представителите на ромската малцинствена група и други уязвими групи 

от населението да се запознаят с възможностите, които предлага Оперативна програма 

развитие на човешките ресурси на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин,  като 

очакванията са да бъдат обхванати  над 100 човека чрез изпълнението на проекти по 

процедури към ОПРЧР. 

Решаването на проблеми и постигане на въздействие от реализацията на мерките 

включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие насочени към уязвимите 

и малцинствени групи на територията на МИГ-а е осъществено след стартиране на прием и 

реализацията на проектни предложения по съответните мерки от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, съгласно одобреният 

индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2019 г., МИГ стартира приеми на 

http://www.migta.eu/


проектни предложения с които се подпомагат уязвимите и малцинствени групи на 

територията на МИГ-а. 

Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ – Троян, 

Априлци, Угърчин са формулирани, въз основа на социално-икономическия анализ на 

територията и проведените срещи със заинтересованите страни, партньорите и широката 

общественост, извършени в изпълнение на Споразумение  № РД 50-200/29.11.2016 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 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 ПРСР за периода 

2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони, изпълняван от МИГ. 

 В изпълнение на Приоритет 9 и 10 от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие през 2019 година, МИГ стартира приеми по следните мерки, както следва: 

 М1: „Нова заетост и стимулиране на микро- и малки предприятия“ от Оперативна 

програма Развитие на човешките ресурси 

 М2: „Уча и работя“ (алтернатива - „ЗНАМ И МОГА“) от Оперативна програма 

развитие на човешките ресурси 

 В изпълнение на Приоритет 11 от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие през 2019 година, МИГ стартира приеми по следните мерки, както следва: 

 М3: „Интегрирани и здрави“ от Оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси 

 В изпълнение на Приоритет 12 от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие през 2019 година, МИГ стартира приеми по следните мерки, както следва: 

 М4: „Социална икономика“ от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 

Приоритети 13 и 14 са насочени към подобряване на условията и качеството на 

живот на територията на МИГ, (постигането на тези цели)  включват развитие и 

подобряване на основните услуги за населението и възстановяване и подобряване на 

културното наследство, което е реализирано чрез изпълнението на Мерките 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малки по мащаби 

инфраструктура “, 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктури за отдих, 

туристическа инфраструктура“, чийто прием се очаква да бъде отворен в края на 2020 г. и 

7.6. „Проучвания и инвестиции свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“. Тази процедура с № BG06RDNP001-19.050 

в ИСУН, с два крайни срока за кандидатстване беше отворена през 2018 година, но за 

съжаление няма постъпило нито едно проектно предложение. 

От таблицата по-долу е видно разпределението на сумите от бюджета на стратегията 

на МИГ и усвоеният финансов ресурс до момента по мерки, които имат социално 

въздействие върху целевите групи от района миг- Троян, Априлци, Угърчин. 

 



ТАБЛИЦА 16. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО МЕРКИ СЪС СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

 
       Източник: МИГ- Троян, Априлци, Угърчин 

 

От началото на сключване на Споразумение №РД 50-200 от 29.11.2016 г. до момента 

са  обявени покани за прием на проектни предложения по шест от одобрените в Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин мерки. 

Обявите и цялата документация за стартиране на приема на проектни предложения са 

качени в ИСУН 2020, публикувани са и на електронната страница на МИГ-а. Одобрената 

обява се публикува на интернет страницата на МИГ /www.migta.eu /и най-малко в един 

местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ 

и сградите на общинските администрации на територията на МИГ, за което се изготвя 

протокол. Периода за прием на проектни предложения е не по- кратък от тридесет дни. 

Преди изтичане на крайният срок по процедурата МИГ, отправя покана до Управляващия 

орган на финансиращата програма и до ДФЗ, да определят свои представители, които ще 

участват в комисията за подбор на проектни предложения като наблюдатели. След изтичане 

на срока за прием на проекти МИГ насрочва заседание на КУО/УС, в което се определя 

състава на комисията за подбор на проектни предложения. Въз основа на взетите решения 

председателя на КУО/УС на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин издава заповед за 

назначаване на КППП. Срокът за приключване работата на КППП е 30 работни дни. Въз 

основа на резултатите от оценката, КППП изготвя Оценителен доклад. Оценителният 

доклад се одобрява от КУО/УС на МИГ в срок до 5 работни дни от приключването на 

работата на комисията. Оценителният доклад и приложимите към него документи се 

изпращат от МИГ- Троян, Априлци, Угърчин чрез ИСУН 2020 до ръководителя на УО на 

финансиращата програма и до ДФЗ. Управляващият орган на финансиращата програма и 

ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) извършват проверка за спазване на процедурата 

за подбор на проекти от МИГ.  

През периода на изпълнението на Стратегията до момента има одобрени оценителни 

доклади от Управляващите органи за извършени оценки на постъпили проектни 

предложения по следните процедури, свързани със социалното въздействие върху целевите 

групи от територията на МИГ:  

I. По мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г.: 

Мярка от СВОМР
Бюджет на 

СВОМР
Обявен за 

кандидатстване

Усвоен 

финансов 

ресурс

Неусвоени 

средства

Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”17 540,00 0,00 0,00 17 540,00

М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура950 000,00 950 000,00 948 049,74 1 950,26

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

М 7.6. «Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  подобряване на културното и природното наследство на селата»100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

Нова заетост 350 000,00 350 000,00 332 052,34 17 947,66

Уча и работя 450 000,00 450 000,00 439 578,84 10 421,16

Интегрирани и здрави 250 000,00 250 000,00 216 308,96 33 691,04

Социална икономика 436 430,00 436 430,00 424 883,54 11 546,46

2 853 970,00 2 536 430,00 2 360 873,42 493 096,58



1. Процедура № BG06RDNP001-19.004 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка 

по мащаби инфраструктура“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички малки по мащаби инфраструктура“, чийто краен срок за подаване 

на проектни предложения приключи през 2018 г. 

На 25.10.2019 г. има сключен договор по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички малки по мащаби инфраструктура“ с 

бенефициент Община Априлци. Одобрените за финансиране разходи по проекта  166 148,22 

лева без ДДС. 

На 05.06.2020 г.  са подписани два Договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Мярка 

7.2. - "Инвестиции в създаването, подобряване и/или разширяването на малки по мащаби 

инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на "МИГ - Троян, Априлци, Угърчин, с 

наименование : "Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян" на 

стойност 363 00,15 лв. без ДДС и "Ремонт и реконструкция на Народно читалище "Развитие 

-1898 г.", с. Орешак на стойност 368 000,00 лв. без ДДС. 

В очакване е подписването и на четвърти договор с Община Угърчин, който е за 

реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Угърчин. 

II. По мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г.: 

 

1. М 1: Процедура № BG05M9OP001-1.038 „Нова заетост и стимулиране на микро- и 

малки предприятия“  от ОПРЧР 2014-2020 с два крайни срока за подаване на проектни 

предложения. 

Оценителният доклад по първи прием е одобрен със следните параметри: 

- Одобрени и предложени за финансиране три проектни предложения с общ размер на 

БФП 266 028,23 лева. (Неусвоен финансов ресурс след първи прием - 83 971,77 лева). 

- Оценителният доклад по втори прием е одобрен със следните параметри: 

-  Одобрено и предложено за финансиране едно проектно предложение с  размер на 

БФП 66 024,11 лева.  

Общият размер на одобрената БФП след двата приема възлиза на 332 052,34 лева. 

Неусвоен финансов ресурс 17 947,66 лева. 

2. М 2: Процедура № BG05M9OP001-1.037 „Уча и работя“ (алтернатива - „ЗНАМ И 

МОГА“)“  от ОПРЧР 2014-2020, с два крайни срока за подаване на проектни предложения. 

Оценителният доклад по първи прием е одобрен със следните параметри: 

- Одобрено и предложено за финансиране едно проектно предложение с  размер на 

БФП 139 641,28 лева. (Неусвоен финансов ресурс след първи прием - 310 358,72 лева). 

- Оценителният доклад по втори прием е одобрен със следните параметри: 



-  Одобрени и предложени за финансиране два броя проектни предложения с общ  

размер на БФП 299 937,56 лева.  

Общият размер на одобрената БФП след двата приема възлиза на 439 578,84 лева. 

Неусвоен финансов ресурс 10 421,16 лева. 

3. М 3: Процедура № BG05M9OP001-2.064 „Интегрирани и здрави“ от ОПРЧР 2014-

2020. 

- Оценителният доклад е одобрен със следните параметри: 

-  Одобрени и предложени за финансиране два броя проектни предложения с общ  

размер на БФП 216 308,96 лева. Към момента има два подписани договора на стойност 78 

207,79 лева. 

Неусвоен финансов ресурс 33 691,04 лева. 

4. М 4: Процедура № BG05M9OP001-2.048 „Социална икономика“ от ОПРЧР 2014-

2020, с два крайни срока за подаване на проектни предложения. 

Оценителният доклад по първи прием е одобрен със следните параметри: 

- Одобрени и предложени за финансиране три проектни предложения с общ размер на 

БФП 368 648,00 лева. (Неусвоен финансов ресурс след първи прием – 67 728,00 лева). 

- Оценителният доклад по втори прием е одобрен със следните параметри: 

-  Одобрено и предложено за финансиране едно проектно предложение с  размер на 

БФП 56 235,24 лева.  

Общият размер на одобрената БФП след двата приема възлиза на 424 883,54 лева. 

Неусвоен финансов ресурс 11 546,46 лева. 

 

ТАБЛИЦА 17.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПО МЕРКИ СЪС СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ 

 

 
Източник: МИГ- Троян, Априлци, Угърчин 

Бюджет на 

СВОМР

Обявен за 

кандидатстване

Усвоен 

финансов 

ресурс

Неусвоени 

средства

ПРСР 2014-2020 1 367 540,00 1 050 000,00 948 049,74 419 490,26

ОПРЧР 2014-2020 1 486 430,00 1 486 430,00 1 412 823,68 73 606,32

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

М 7.6. «Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  подобряване на културното и природното наследство на селата»100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

Нова заетост 350 000,00 350 000,00 332 052,34 17 947,66

Уча и работя 450 000,00 450 000,00 439 578,84 10 421,16

Интегрирани и здрави 250 000,00 250 000,00 216 308,96 33 691,04

Социална икономика 436 430,00 436 430,00 424 883,54 11 546,46

3 253 970,00 4 122 860,00 3 773 697,10 966 702,90



 

6. Създадени нови работни места 
 

Анализа на социалното въздействие и ефект от стратегията за ВОМР не биха били 

пълни, ако не се коментира приноса на стратегията по отношение на създаването на нови 

работни места. 

По данни на местната инициативна група от предходния период 2007 – 2013 година, 

посредством прилагане на стратегията за местно развитие има създадени 17 нови работни 

места.  

През настоящия програмен период са заявени от страна на кандидатите 140 нови 

работни места –  в т.ч.: 

- по мерки от ПРСР – 18 бр.; 

- по мерки от ОПИК – 75 бр.; 

- по мерки от ОПРЧР – 47 бр. 

Заявените нови работни места са от страна на частния бизнес като в най-висока степен 

са посочени от бенефициентите – малки и средни предприятия, кандидатствали по мярка: 

„Подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия от 

територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. 

От ОП „Човешки ресурси“ са заявени 47 работни места, в т.ч. участие във временна 

заетост, мотивационно обучение с последващо наемане на работа, наемане на работници в 

социални предприятия и т.н. 

По мерките, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. с най-голям принос по отношение на 

създаването на нови работни места е мярка 6.4.1, насочена към подпомагане на микро-

предприятията от територията на МИГ, а също така и мерки 4.1 и 4.2. 

II. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

1. Финансова рамка на изпълнението на стратегията за ВОМР  
 

За целите на настоящото проучване и анализ обхванатият период по прилагане на 

СВОМР е от 29 ноември 2011г., когато стартира изпълнението на настоящата стратегия с 

подписването на Споразумение № РД 50-200/29.11.2016г. до 31.12.2019г. 

През 2016г. и 2017г. не са осъществявани приеми на проектни предложения по 

приложими мерки от СВОМР. Първите приеми на проектни предложения започват през 

2018г. по приложими мерки, както следва: 

Съгласно одобреният Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2018 

г. МИГ- Троян, Априлци, Угърчин стартира прием на проектни предложения по пет от 

одобрените в Стратегията мерки:  



I. От Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.004 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. 

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

мащаби инфраструктура“ с два периода на прием на проектни предложения: 

- 1-ви период на прием от 01.04.2018г. до 16:30ч. на 31.05.2018г. Със Заповед № ПКУО 

003/09.05.2018г. крайният срок на прием на проектни предложения е удължен до 

31.07.2018г.; 

- 2-ри период на прием с начален срок за подаване на проектните предложения: от 

01.11.2018г. и краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 

31.12.2018г.  

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 950 000 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.049 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с период на прием на 

проектни предложения, както следва: началният  срок на приема е 01.08.2018 година, а 

крайният  срок е 16:30 часа на 28.09.2018 година. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 130 000 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.050 МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН М 7.6 

"ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ,СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА" с два 

периода на прием на проектни предложения, както следва:  

- 1-ви период на прием на проектни предложения: 

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.08.2018г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.00 часа на 28.09.2018 г. 

- При наличие на остатъчен финансов ресурс 2-ри период на прием на проектни 

предложения:  

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.11.2018 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.00 часа на 31.12.2018 г. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 100 000 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

4. Процедура № BG06RDNP001-19.051 "МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН": 

МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” с два периода на прием 

на проектни предложения, както следва: 

- 1-ви период на прием на проектни предложения – 2018 г.: 

 Начален срок за подаване на проектни предложения: 01 август 2018 г. 



Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 28 септември 2018 

г., включително; 

- 2-ри период на прием на проектни предложения – 2019 г.:  

В случай, че е налице неусвоен финансов ресурс от първия краен срок на 

кандидатстване, МИГ предвижда втори краен срок през 2019 г., при същите условия за 

кандидатстване, без значение размера на остатъчния финансов ресурс от 2018 г. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 300 000 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

II. От Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

1. Процедура № BG16RFOP002-2.012 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ с 

два периода на прием на проектни предложения, както следва: 

- 1-ви период на прием на проектни предложения: 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 31 януари 2018г., 

включително; 

- 2-ри период на прием на проектни предложения:  

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 31 юли 2018г., 

включително. 

Съгласно одобреният Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2019г. 

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин стартира прием на проектни предложения по шест от 

одобрените в Стратегията мерки:  

I. По мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г.: 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.146 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с един период на прием на проектни 

предложения, както следва: 

Началният  срок на приема е 28.02.2019 година, а крайният  срок е 16:30 часа на 

30.03.2019 година. 

Със заповед № 007/15.03.2019г. на председателя на КУО на МИГ крайният срок на 

приема е удължен до 16:30ч. на 30.04.2019г. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 996 205 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

II. По мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г.: 

1. BG05M9OP001-1.038 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране 

на микро - и малки предприятия с един краен срок за кандидатстване: Краен срок за 

представяне на предложенията: 26.02.2019 г. до 16:30 часа. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 350 000,00 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 



2. BG05M9OP001-1.037 МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН - УЧА И РАБОТЯ с два 

крайни срока за кандидатстване: 

- Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 04.03.2019 г., 16.30 часа. 

- Втори краен срок, при наличие на  остатъчен финансов ресурс след първи прием: 

30.06.2019 г., 16:30 часа. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 450 000,00 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

3. BG05M9OP001-2.064 МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави с 

един краен срок за кандидатстване: Краен срок за представяне на предложенията: 

22.07.2019 г., 16:30 часа. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 250 000,00 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

4. Процедура № BG05M9OP001-2.048 "МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална 

икономика" с два крайни срока за кандидатстване: 

- Първият краен срок за подаване на проектните предложения е до 27.03.2018 г., до  

16:30 часа. 

- Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.06.2019 г., до      

16:30 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на 

проектни предложения). 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 436 430,00 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

III. По мерки, финансирани от ОПИК 2014 – 2020г.: 

1. BG16RFOP002-2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, 

УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН" с един краен срок за 

кандидатстване: Крайният срок за подаване на проектно предложение по настоящата 

процедура е  16:30 часа на 7-ми май 2019 г., включително. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 58 444.87 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 

По обявения втори прием на проектни предложения не са постъпили проектни 

предложения, затова е разработен нов прием на проекти: 

2. BG16RFOP002-2.055 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин" с 

един краен срок за кандидатстване: Крайният срок за подаване на проектно предложение 

по настоящата процедура е  16:30 часа на 30-ти юли 2019 г., включително. 

Осигуреният финансов ресурс по настоящата покана е от 58 444.87 лева, т.е. целият 

одобрен бюджет по стратегията за ВОМР. 



В табличен вид по-долу са представени резултатите от одобрените  проекти на етап 

КППП:  

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 18. БРОЙ ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР ПО МЕРКИ И ПО ФОНДОВЕ ЗА 2018Г. И ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Цел за 
периода 

2014 – 
2020 

Брой регистрирани 
заявления от 
кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от МИГ 
за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрен
ие 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия 

Процент 
на 

изплаща
не 

(брой) за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 
12 

разделе
на на 

колона 
2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 
15 

разделе
на на 

колона 
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, финансирани от 
ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 31 16 16 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочен обмен на 
опит и посещения в 
земеделски и горски 
стопанства 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Инвестиции в земеделски 
стопанства 

4 10 10 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

5 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа 
инфраструктура  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в технологии 
за лесовъдство и в 
преработката, 
мобилизирането и 
търговията на горски 
продукти  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нова заетост и 
стимулиране на микро-  и 
малки предприятия 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уча и работя 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Интегрирани и здрави 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социална икономика 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани от 
ОПИК (ЕФРР) 

8 19 19 10 10 10 10 6 6 6 6 75 0 0 0 

Подобряване 
производствения 
капацитет в МСП на 
територията на МИГ Троян, 
Априлци, Угърчин 

8 19 19 10 10 10 10 6 6 6 6 75 0 0 0 

Общо: 50               

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 19. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПО МЕРКИ И ПО ФОНДОВЕ ПРЕЗ 2018Г.  В ЛЕВА 

 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
2829089,45 1914172,68 50/100 1751377,89 1346621,82 1751377,89 1346621,82 0 0 0 

Краткосрочен обмен на опит и посещения в 
земеделски и горски стопанства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в земеделски стопанства 1482041,87 769716,01 50 597 564,15 298 782,08   597 564,15 298 782,08   0 0 0 

Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

392 813,84 196 406,93 50 199 580,00 99 790,00 199 580,00 99 790,00 0 0 0 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

954233,74 948049,74 100 954 233,74 948 049,74   954 233,74 948 049,74   0 0 0 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 
горски продукти  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки 
предприятия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уча и работя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Интегрирани и здрави 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социална икономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 4859540,07 2617873,54 60/70 2 877 490,05 1 897 385,13 2 877 490,05 1 897 385,13 1846 074,61 1 175 394,32 0 

Подобряване производствения капацитет в МСП 
на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

4859540,07 2617873,54 60/70 2 877 490,05 1 897 385,13 2 877 490,05 1 897 385,13 1846 074,61 1 175 394,32 0 

Общо: 7688629,52 4532046,22    4628867,94  3244006,95 4628867,94 1346621,82 1846 074,61 1 175 394,32 0,00 

  

Източник: Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 

19.2„прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за 2018г. 



Както е видно от представените данни в таблиците по-горе,  през 2018 година – 

първата година, през която МИГ е обявила приеми на проектни предложения в системата 

ИСУН 2020 по три мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г.: 

- Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

- Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

и 

- Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Най-голям брой проектни предложения са постъпили по мярка 4.1 – десет броя. По 

мярка 7.2 са постъпили четири проектни предложения и по мярка 4.2. – две проектни 

предложения.  

На ниво КППП са одобрени в срок осем проектни предложения по трите мерки като 

оценителните доклади и приложените към тях документи са приложени в системата 

ИСУН 2020. 

Заявеният общ размер на разходите възлиза на 2829089,45 лева, от които 

1482041,87 лева е за инвестиции в земеделски стопанства, 392 813,84 лева за инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и 954233,74 лева за инвестиции в 

подобряването на публичната инфраструктура.  

МИГ е одобрила общ размер на разходите по проекти на стойност 1751377,89 лева, 

от които 597 564,15 лева е за инвестиции в земеделски стопанства, 199 580,00 лева за 

инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и 954 233,74 лева за 

инвестиции в подобряването на публичната инфраструктура. 

Одобрената безвъзмездна финансова помощ от КППП е както следва: 

- По Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ - 298 782,08  лева; 

- По Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ - 99 790,00 лева; 

- По Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - 948 049,74  лева.  

Общият размер на одобрената БФП на етап КППП възлиза на 1346621,82 лева 

 

От ОПИК 2014 – 2020г. МИГ прилага мярка „ Подобряване производствения 

капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин“. През първата 

година от обявяване на приеми на проектни предложения, МИГ интензивно е работил по 

набиране на проекти от малки и средни предприятия, в резултат на което има постъпили 

19 броя заявления за подпомагане, от които МИГ е одобрила 10 броя заявления. Със шест 

кандидати има подписани договори като 75% от осигурения финансовия ресурс по 

мярката е договориран. 



Заявеният общ размер на разходите възлиза на 4859540,07 лева, от които 

2617873,54 лева е заявената субсидия. 

Одобреният общ размер на разходите е 2 877 490,05 лева, от които 1 897 385,13 лева 

е одобрената субсидия. 

През 2018 година не са обявявани приеми на проектни предложения по мерки, 

финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г. 



 

 

ТАБЛИЦА 20. БРОЙ ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР ПО МЕРКИ И ПО ФОНДОВЕ ЗА 2019Г. И ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

период

а 2014 

– 2020 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

Брой 

договори 

с 

изплатен

а 

субсидия 

Процент 

на 

изплащан

е 

(брой) за отч. 
Перио

д 

от скл. 
На 

спораз
. 

За отч. 
Перио

д  

от скл. 
На 

спораз
. 

За отч. 
Перио

д  

от скл. 
На 

спораз
. 

За отч. 
Перио

д 

от скл. 
На 

спораз
. 

За отч. 
Перио

д  

от скл. 
На 

спораз
. 

Колона 

12 

разделен

а на 

колона 2 

за отч. 
Перио

д  

от скл. На 
спораз. 

Колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

31 16 16 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочен обмен 

на опит и посещения 

в земеделски и 

горски стопанства 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

4 10 10 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти 

2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

9 15 15 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 



Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура  

5 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяване и  на 

културното и 

природното 

наследство на селата 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на 

горски продукти  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нова заетост и 

стимулиране на 

микро-  и малки 

предприятия 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  0 0 0 

Уча и работя 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  0 0 0 

Интегрирани и 

здрави 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  0 0 0 

Социална 

икономика 
3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  0 0 0 



Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

8 19 19 10 10 10 10 6 6 6 6 75 0 0 0 

Подобряване 

производствения 

капацитет в МСП на 

територията на 

МИГ Троян, 

Априлци, Угърчин 

8 3 22 3 11 10 10 6 6 6 6 75 0 0 0 

Общо: 50               

 

Източник: Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2„прилагане на операции 

в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 21. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ЛЕВА 

 

Източник: Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2„прилагане на операции 

в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за 2019г. 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Заявена 

субсидия 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, %

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ

Изплатена 

субсидия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 2147860.52 1542899.44 50/75 1294585.76 970939.33 1294585.76 970939.33 0.00 0.00 0.00

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки 

предприятия
332052.34 332052.34 100 332052.34 332052.34 332052.34 332052.34 332052.34 332052.34 0.00

Уча и работя 439578.84 439578.84 100 439578.84 439578.84 439578.84 439578.84 439578.84 439578.84 0.00

Интегрирани и здрави 216308.96 216308.96 100 216308.96 216308.96 216308.96 216308.96 216308.96 216308.96 0.00

Социална икономика 424883.54 424883.54 100 424883.54 424883.54 424883.54 424883.54 424883.54 424883.54 0.00

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

Подобряване производствения капацитет в МСП на 

територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин
257670.92 170628.84 60/70 257670.92 *170628.84 257670.92 170628.84 257670.92 58 444.87 0.00

Общо: 3818355.12 3126351.96 2965080.36 2383763.01 2965080.36 2554391.85 1670494.60 1412823.68 0,00

* Забележка: От общия размер на 

посочената субсидия, 58 444,87 лева е 

одобрената субсидия на класирания на 

първо място проект и предложен от МИГ 

за финансиране, а 112 183,97 е одобрената 

субсидия на другите два проекта, 

класирани от КППП като резервни.

(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева



През 2019 година  МИГ е обявила приеми на проектни предложения в системата 

ИСУН 2020 по  мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г., ОПРЧР 2014 – 2020г. и 

ОПИК 2014 – 2020г., както следва: 

1) Мерки, финансирани от ПРСР: 

- Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По първата 

обява за набиране на проектни предложения има подадени 15 броя проекти, от които 

КППП е одобрила 7 проекта. 

Заявеният общ размер на разходите по подадени заявления възлиза на 2147860,52 

лева, от които 1542899,44 лева е заявената безвъзмездна финансова помощ.  

Одобрените от МИГ разходи възлизат на 1294585,76 лева, от които 970939,33 лева 

са БФП. 

2) Мерки, финансирани от ОПРЧР: 

- Мярка „Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки предприятия“. По мярката 

са подадени 4 броя проектни предложения. Всички са одобрени и класирани от 

комисията за подбор и с всички кандидати има сключени договори за изпълнение. Във 

финансово изражения е заявен общ размер на разходите на стойност 332054,34 лева, 

100% от които са заявени във вид на субсидия. От КППП към МИГ са одобрени 

332054,34 лева общ размер на допустимите разходи, от които 332054,34 лева са под 

формата на БФП; 

- Мярка „Уча и работя“. По мярката са подадени 4 броя проектни предложения. 

Всички са одобрени и класирани от комисията за подбор и с всички кандидати има 

сключени договори за изпълнение. По мярката са заявени 439578,84 лева като общ 

размер на разходите, от които 439578,84 лева е заявената от кандидатите субсидия. В 

пълен размер са одобрени от КППП заявените допустими разходи/респ. субсидията. 

- Мярка „Интегрирани и здрави“. По мярката са подадени 2 броя проектни 

предложения. Всички са одобрени и класирани от комисията за подбор и с всички 

кандидати има сключени договори за изпълнение. По мярката са заявени 216308,96 лева 

като общ размер на разходите, от които 216308,96 лева е заявената от кандидатите 

субсидия. В пълен размер са одобрени от КППП заявените допустими разходи/респ. 

субсидията. 

- Мярка „Социална икономика“. По мярката са подадени 5 броя проектни 

предложения. Четири от тях са одобрени и класирани от комисията за подбор и с 

одобрените от КППП кандидати има сключени договори за изпълнение. По мярката са 

заявени 424883,54 лева като общ размер на разходите, от които 424883,54 лева е 

заявената от кандидатите субсидия. В пълен размер са одобрени от КППП заявените 

допустими разходи/респ. субсидията. 

3) Мерки, финансирани от ОПИК. МИГ прилага мярка „ Подобряване 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин“. 

През втората година от обявяване на приеми на проектни предложения има постъпили 3 

броя заявления (22 броя от началото на обявяване на приеми по настоящата мярка) за 

подпомагане, от които МИГ е одобрила 3 броя заявления. Във финансово изражение по 

мярката са заявени разходи на стойност 257670,92 лева, от които 170628,84 лева е 

заявената БФП. От КППП са одобрени допустими разходи на стойност 257670,92 лева, 

от които 170628,84 лева под формата на  БФП.  



 

 

 

ТАБЛИЦА 22. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПО ПРИОРИТЕТИ ОТ СВОМР ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ЛЕВА 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявена 

субсидия 

по 

проекти 

към МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение Изплат

ена 

субсид

ия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1: 

Повишаване на 

знанията и подобряване 

на уменията на 

земеделските стопани от 

територията на МИГ 

17540,00 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приоритет 2: Развитие 

на устойчива структура 

на земеделското 

производство и 

жизнеспособни 

земеделски стопанства 

199 991.31 99 995,66 199 991.31 199 991.31 99 995,66 199 991.31 99 995,66 0 0     

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

качеството, добавената 

стойност и иновациите в 

производството, 

преработката и 

маркетинга на 

селскостопански 

продукти 

430000,00 751504,24 751504,24  398572,08 398572,08 398572,08 0 0     



Приоритет 4: 

Насърчаване на 

местното производство 

на храни и осигуряване 

на доставка на 

качествени хранителни 

продукти. 

100000,00 99 790,00 199 580,00 199 580,00 99 790,00 199 580,00 99 790,00 0 0     

Приоритет 5: 

Устойчивото 

управление на горите 

чрез подобряване 

конкурентоспособността 

на предприятията 

140000,00 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приоритет 6: Опазване 

на почвените ресурси и 

водите от замърсяване 100000,00 99 486.42 198 972.84 198 972.84 99 486.42 198 972.84 99 486.42 0 0     

Приоритет 7: 

Насърчаване на 

биологичното 

производство и 

преработка на 

биологични продукти 

100000,00 99 300,00 198 600,00 198 600,00 99 300,00 198 600,00 99 300,00 0 0     

Приоритет 8: 

Подобряване 
конкурентоспособността 
на предприятията за 
повишаване  качеството 
на живот и условията за 
бизнес 

2952035,00 2617873,54 50-75 2877490,05 1877385,13 2877490,05 1877385,13 1846074,61 1175394,32 1 1776640,68   

Приоритет 9: 
Подобряване достъпа до 

заетост на търсещите 
работа и неактивните лица 

800000,00 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 
7 / 

771631,18 
28368,82 96,28% 0 

Приоритет 10: Устойчиво 
интегриране на пазара на 
труда на младите хора 800000,00 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 771631,18 

7 / 
771631,18 

28368,82 96,28% 0 



Приоритет 11: Социално-

икономическа интеграция 
на маргинализираните и 
уязвими групи 250000,00 216308,96 216308,96 216308,96 216308,96 216308,96 216308,96 216308,96 216308,96 216308,96 33691,04 86,52% 0 

Приоритет 12: 
Насърчаване на 
социалното 

предприемачество 

436430,00 498748,00 498748,00 424883,54 424883,54 424883,54 424883,54 424883,54 424883,54 1 11546,46 97,36% 0 

Приоритет 13:   Развитие 

и подобряване на 

основните услуги за 

населението 
1250000,00 954233,74 954233,74 948048,74 948048,74 948048,74 948048,74 0 0 0    

Приоритет 14: 

Поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното наследство 

100000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Общо: 6376005,00  4722183,60                       

 

 

Източник: Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2„прилагане на операции 

в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за 2019г. 

 



Таблица № 22 представя изпълнението на СВОМР по приоритети от СВОМР от 

сключване на споразумението за финансиране до края на 2019г.  

От одобрен общ размер на БФП по настоящата стратегия 6376005,00 лева, 

4722183,60 лева са средствата заявени като субсидия по проекти по всички мерки, по 

които МИГ е публикувала обяви за приеми през 2018 и 2019 година. От 14 броя 

приоритети, формулирани в ПРСР 2014 – 2020г., МИГ е постигнала изпълнение на 

единадесет от тях, т.е. по всички приоритети, с изключение на Приоритет 1: 

„Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските стопани от 

територията на МИГ“, Приоритет 5:„Устойчивото управление на горите чрез 

подобряване конкурентоспособността на предприятията“ и Приоритет 14: „Поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното наследство“.  

За наблюдавания период най-голям финансов принос стратегията е оказала в 

изпълнение на Приоритет 8: „Подобряване конкурентоспособността на предприятията за 

повишаване  качеството на живот и условията за бизнес“ посредством мярка 

„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, 

Априлци, Угърчин“, финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. 1846074,61 лева е одобрения 

общ размер на разходите от страна на УО на ОПИК, респ. 1175394,32 лева са одобрените 

средства под формата на БФП. 

 

По мерките, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. с най-голям принос във финансово 

изражение е изпълнението на Приоритет 13:  „ Развитие и подобряване на основните 

услуги за населението“, при който посредством прилагането на мярка 7.2.“ Инвестиции 

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

инфраструктура“ от създадената към МИГ КППП са одобрени разходи на стойност  

954233,74 лева, от които 948048,74 лева са одобрените средства под формата на БФП. 

 

По мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г. с най-голям принос е постигането 

на Приоритет 9: „Подобряване достъпа до заетост на търсещите работа и неактивните 

лица“ и Приоритет 10: „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“, при 

които посредством прилагането на мерки „Нова заетост и стимулиране на микро- и 

малки предприятия“ и „Уча и работя“ са осигурени средства във вид на БФП в размер на 

771631,18 лева. 



 
 

ТАБЛИЦА 23. БРОЙ ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР ПО ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ПОЛУЧАТЕЛИ И ПО ФОНДОВЕ 

 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процен

т на 

изплащ

ане 

(брой) 
за отч. 
период 

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период 

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

колона 

15 

разделен

а на 

колона 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ                               

Публичен 
орган/община 

  0 4 0 4 0 4 0 4 0 1         

НПО   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Други – местни 
поделения на 
вероизповедания 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

ЧАСТНИ                               

Малко или средно 
предприятие 

  0 4 0 3 0 3 0 0 0 0         

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) 

  15 23 10 12 10 12 0 0 0 0         

Физическо лице   0 4 0 1 0 1 0 0 0 0         

ЕТ   2 4 1 2 1 2 0 0 0 0         



 Регистрирано по ТЗ   15 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Друго(ако е 
приложимо) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Общо от ЕЗФРСР:   17  39             0 0 0       

                                

от ОПРЧР                               

ПУБЛИЧНИ                               

Публичен 
орган/община 

  2 2 1 1 1 1 1 1 1 1         

НПО   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

ЧАСТНИ                               

Регистрирано по ТЗ   13 13 12 12 12 12 12 12 12 11         

Общо от ОПРЧР    15 15 13 13 13 13 13 13 12 12         

                                

от ОПИК                               

ЧАСТНИ                               

Малко предприятие   2 11 2 9 2 9 2 9   7         

Средно предприятие   1 5 1 4 1 4 1 4 1 4         

Общо от ОПИК   3 22 3 11 3 11 3 11 1 11         

 ОБЩО:    35  76                         

 
Източник: Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2„прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за 2019г. 

 



От представените данни в таблицата 4 броя заявления са подадени от публични 

органи по мерки, финансирани от  Програмата за развитие на селските райони. През 

наблюдавания период подадените проектни предложения са само от трите общини, 

обхванати от МИГ. От читалища и неправителствени организации не са подадени и 

регистрирани заявления за подпомагане.  

Две са регистрираните заявления от общини и по мерки, финансирани от ОПРЧР, 

от които има одобрен един брой проектно предложение – на община Угърчин. 

По мярка „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин“ няма одобрени проектни предложения на публични 

организации, в т.ч. общини, тъй като по мярката са допустими кандидати само малки и 

средни предприятия, регистрирани по ЗМСП. 

Най-голям принос стратегията за ВОМР е оказала на малкия и средния бизнес от 

територията на МИГ като е осигурено финансиране на микро-, малки и средни 

предприятия по мерки от трите оперативни програми. 

 По мерките, финансирани от ЕЗФРСР има три одобрени заявления на малко или 

средно предприятие, 12 одобрени заявления на микро-предприятия (основно по мярка 

6.4.1 „Подпомагане на неземеделски дейности“), едно заявление е одобрено на 

физическо лице и едно – на ЕТ по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

По четирите мерки, прилагани посредством настоящата стратегия, финансирани от 

ОПРЧР 2014 – 2020г. общият брои одобрени заявления на предприятия, регистрирани по 

ТЗ е 12. 

По мярка „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин“ са одобрени общо 13 заявления за подпомагане (в таблицата 

са описани 11, защото по последния прием има три одобрени заявления, от които само 

за класираното на първо място проектно предложение има осигурен финансов ресурс), 

от които 9 броя са на малки предприятия и 4 броя – на средни предприятия. 

В процентно съотношение от 76 броя подадени заявления за подпомагане, от страна 

на публичния сектор са подадени шест броя проектни предложения (в т.ч. 4 броя 

подадени за финансиране от ЕЗФРСР и два броя подадени за финансиране от ОПРЧР), 

което представлява 7,89% т всички подадени заявления. 

92,11% или 70 броя са заявленията за подпомагане, подадени от частния сектор, 

както следва:  

- от ЕЗФРСР – 35 бр.; 

- от ОПРЧР – 13 бр.; 

- от ОПИК – 22 бр.



 

 

 

ТАБЛИЦА 24. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПО ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ФОНДОВЕ ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В 

ЛЕВА 

 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ                           

Публичен 

орган/община 
  954233,74 954233,74 948049,74 948049,74 948049,74 948049,74 166148,22 166148,22 1       

НПО                           

Други – местни 

поделения на 

вероизповедания 

                          

ЧАСТНИ   2813948,41 2091729,91 1369511,41 1369511,41 1369511,41 1369511,41             

Малко или средно 

предприятие 
                          

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

                          

Физическо лице                           

ЕТ                           

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
                          



Друго (ако е 

приложимо) 
                          

Общо от ЕЗФРСР: 
2 933 

745,00 
3768182,15 3045963,65 2317561,15 2317561,15 2317561,15 2317561,15 166148,22 166148,22 1       

                            

от ОПРЧР                           

ПУБЛИЧНИ                           

Публичен 

орган/община 
  268201,17 268201,17 138101,17 138101,17 138101,17 138101,17 138101,17 138101,17 1       

НПО                           

ЧАСТНИ   1340403,82 1340403,82 1269770,62 1269770,62 1269770,62 1269770,62 1269770,62 1269770,62 11       

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
                          

Общо от ОПРЧР  
1 486 

430,00 
1608604,99 1608604,99 1407871,79 1407871,79 1407871,79 1407871,79 1407871,79 1407871,79 12       

                            

от ОПИК                           

ЧАСТНИ                           

Малко 

предприятие 
  2417718,60 2417718,60 658521,63 1196237,66 1196237,66 1196237,66 1196237,66 1196237,66 7       

Средно 

предприятие 
  992872,34 992872,34 759592,34 759592,34 759592,34 759592,34 759592,34 759592,34 4       

Общо от ОПИК 
1 955 

830,00 
3410590,94 3410590,94 

1 955 

830,00 

1 955 

830,00 

1 955 

830,00 

1 955 

830,00 

1 955 

830,00 

1 955 

830,00 
11       

                            

ОБЩО: 
6 376 

005,00 
                        

              

 

Източник: Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2„прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за 2019г. 

 

 

Таблица № 19 отразява изпълнение на СВОМР по типове кандидати/получатели по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране във финансово изражение.  От  представените данни е видно, че за наблюдавания период с най-висок  процент са 



договорираните средства, финансирани от ОПИК 2014 – 2020г., при които  одобрения размер на БФП възлиза на    1 955 830,00  лева, т.е. 

на 100% от  одобрения в стратегията бюджет. Разпределението на одобрените средства между малки и средни предприятия е  1196237,66 

лева или 61,16 % от общия размер на одобрения по стратегията бюджет за малки предприятия. За средните предприятия са одобрени 

759592,34 лева, т.е. 38,84% от общия размер на бюджета по мярката.   

Съотношението в разпределението на финансовите средства по мерките, финансирани  от ПРСР 2014 – 2020г.   е както следва: от 

общо одобрени за финансиране 2317561,15 лева, 948049,74 лева , т.е.  40,91% са за публични организации, представлявани от общините 

Троян, Априлци, Угърчин.  1369511,41 лева или 59,09% са  одобрените средства за местния бизнес. 

При мерките, финансирани от ОПРЧР съотношението на одобрените средства за публичния сектор и частния сектор е следното: от 

1407871,79 лева,   138101,17 лева са одобрените средства за публичния сектор, което представлява  9,81%, а 1269770,62 лева са 

одобрените средства за частния сектор, което представлява    90,19% от общия размер на одобрените средства. 



ТАБЛИЦА 25. БРОЙ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ОБХВАНАТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ И ИЗЛЪЧИЛИ БЕНЕФИЦИЕНТИ 

ПО СВОМР 

 

Населени места, към 2015 г. Брой кандидати към СВОМР по 

общини към края на 2019г. 

Община Априлци 4 Община Априлци 12 

Община Троян 22 Община Троян 42 

Община Угърчин 13 Община Угърчин 9 

ОБЩО: 39 ОБЩО: 63 

 

Както е видно от данните в таблица 15 на територията на 39 броя населени места има 

подадени общо 663 броя проектни предложения. Преобладават проектните предложения, 

подадени от територията на община Троян, което е обяснимо с факта, че община Троян е 

най-голямата община, попадаща в обхвата на МИГ. 

В графично изражение разпределението на подадените проектни предложения по 

общини изглежда по следния начин: 

 

ФИГУРА 5. НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ, ИЗЛЪЧИЛИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СВОМР 

 

                                                             
6 Тук не се включват проектни предложения, подадени повече от един път, които са 3 броя и които се 
считат за оттеглени от кандидатите 



 

ТАБЛИЦА 26. ЗАЯВЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА СПРЯМО БЮДЖЕТА НА СВОМР НА МИГ 

 
 

Бюджет СВОМР на МИГ Заявени общи 

допустими 

разходи 

Заявена БФП 

Община Априлци 6,376,005.00 1,573,118.69 1,263,057.94 

Община Троян 8,899,447.74 6,181,796.97 

Община Угърчин 1,235,151.45 1,036,365.03   
11,707,717.88 8,481,219.94   

183.62% 133.02% 

Заявената БФП е в 
размер на 133 % от 
одобрения бюджет 
на СВОМР 

 

В графичен вид заявените финансови средства спрямо одобрения бюджет по 

стратегията изглеждат по следния начин: 

 

ФИГУРА 6. ЗАЯВЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА СПРЯМО БЮДЖЕТА НА СВОМР НА МИГ 

 

 

 Източник: по данни на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 

 

 

6376005

1573118.69 1263057.94

8899447.74
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1235151.45

1036365.03

БЮДЖЕТ СВОМР НА МИГ ЗАЯВЕНИ ОБЩИ ДОПУСТИМИ 
РАЗХОДИ

ЗАЯВЕНА БФП

11 707 717,88 лв.

Заявени финансови средства спрямо 
бюджета на СВОМР на МИГ

Априлци Троян Угърчин



Фигура 6 представя значимия интерес от кандидати към стратегията за ВОМР. Както 

е видно от графиките МИГ разполага с бюджет от 6 376 005,00 лева.  

Заявените  общи допустими разходи по всички приеми, които са осъществени през 

наблюдавания период общо за стратегията възлизат на 11 707 118,88 лева, от които 

8 481 219,94 лева са под формата на БФП. 

76,01% от средствата са от подадени заявления за подпомагане от населени места от 

територията на община Троян, 13,44% са подадените заявления от територията на община 

Априлци и 10,55% са заявените общи допустими разходи по подадени заявления за 

подпомагане от територията на община Угърчин. 

 

ТАБЛИЦА 27. ОБЩА ФИНАНСОВА РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ПО ОБЩИНИ 

Стойност на 

подадените 

ПП 

БФП Одабрени 

ПП 

Стойност 

на 

одобрените 

ПП 

БФП Сключени 

договори 

Стойност 

на 

сключените 

договори 

БФП 

1 573 118,69 1 263 057,94 8 1 127 292,40 976 381,72 6 728 545,69 677 321,69 

8 899 447,74 6 181 796,97 22 5 071 241,64 3 673 468,08 16 3 975 822,59 2 901 798,78 

1 235 151,45 1 036 365,03 9 1 235 151,45 1 036 365,03 6 786 677,24 786 677,24 

11 707 717,88 8 481 219,94 39 7 433 685,49 5 686 214,83 28 5 491 045,52 4 365 797,71 

Източник: по данни на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 

 

ТАБЛИЦА 28. ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПП СПРЯМО БЮДЖЕТА НА СВОМР, ПО 

ОБЩИНИ 

 

Бюджет СВОМР на 

МИГ 

Обща 

стойност на 

одобрените 

ПП 

БФП на 

одобрените ПП 

Брой 

одобрени ПП 

Община Априлци 15,16% 17,17% 20,51% 

Община Троян 68,22% 64,60% 56,41% 

Община Угърчин 16,62% 18,23% 23,08% 

6 376 005,00 116,59% 0,89 39 

Източник: по данни на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 

 

От изнесените данни в таблиците по-горе е видно, че от общо 6 376 005,00 лева, 

осигурени финансови средства под формата на БФП към 31.12.2019г. общо за трите 

общини одобрените финансови средства на ниво МИГ (т.е. от сформираните към МИГ 

КППП по съответните оценителни сесии) възлизат на 5 686 214,83 лева, което е 89,18% от 

общия размер на финансовия ресурс по стратегията. 

От община Троян като най-голяма от територията на МИГ са одобрени в най-голяма 

степен финансови средства, които възлизат в размер на 3 673 468,08 лева или 64,60% от 

общия размер на всички одобрени средства.  



На територията на  община Угърчин, която е втора по големина след община Троян 

са одобрени средства в размер на 1 036 365,03 лева, т.е. 18,23%. 

С най-малък ресурс са одобрените средства на територията на община Априлци - 976 

381,72 лева, което е 17,17%. 

От друга гледна точка, по отношение на критерии брой на населението, по данни на 

НСИ към края на 2019 година броя на населението на територията на трите общини е както 

следва: 

- община Априлци - 2 689 жители; 

- община Троян - 28 195 жители; 

- община Угърчин - 5 417 жители.  

По критерий „брой население“ одобрените финансови средства от МИГ за 

наблюдавания период са както следва: 

- за община Априлци – 363,10 лева на един жител; 

- за община Троян – 130,28 лева на един жител; 

- за община Угърчин – 191,31 лева на един жител. 

Общо за стратегията – 156,64 лева на един жител. 

 

В графичен вид  процентното съотношение на одобрените проектни предложения 

спрямо бюджета от СВОМР е представен по следния начин:  

 

ФИГУРА 7. ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПП СПРЯМО БЮДЖЕТА НА СВОМР, ПО ОБЩИНИ 

 

  

Източник: по данни на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 
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Фигура 7 представя процентното съотношение на одобрените проектни 

предложения спрямо бюджета на СВОМР по общини. 

По критерий „Брой одобрени проектни предложения“ повече от половината ПП – 

56,41% са одорените ПП от територията на община Троян, следвани с 23,08% одобрени 

проектни предложения от община Угърчин. С най-малък относителен дял – 20,51% са 

одобрените ПП от община Априлци. 

По критерий „БФП на одобрените ПП“ също водещо място заема община Троян с 

64,60% като за общините Угърчин и Априлци относителният дял е съответно 18,23% и 

17,17%. 

Сходни са показателите и по третия критерий „Обща стойност на одобрените ПП“, 

където 68,22% заемат одобрените ПП от територията на община Троян, 16,62% заемат 

одобрените ПП от територията на община Угърчин и 15,16% - от територията на община 

Априлци. 

Следващите таблица и диаграма представят данни относно броя на сключените 

договори за БФП и тяхната стойност. За по-голяма прегледност и сравняемост, данните са 

посочени по общини: 

 

ТАБЛИЦА 29. БРОЙ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА БФП И ТЯХНАТА СТОЙНОСТ ПО ОБЩИНИ 

 

Община Договори Стойност на ОДР БФП 

Община Априлци 6 728 545,69 677 321,69 

Община Троян 16 3 975 822,59 2 901 798,78 

Община Угърчин 6 786 677,24 786 677,24 
 

28 5 491 045,52 4 365 797,71 



ФИГУРА 8. БРОЙ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА БФП И ТЯХНАТА СТОЙНОСТ ПО ОБЩИНИ 

 

 

Източник: по данни на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 

 

За наблюдавания период общо за СВОМР са сключени 28 броя договори на 

стойност 5 491 045,52 лева, респ. стойност на БФП - 4 365 797,71 лева. 

От територията на община Троян са сключени 16 броя договори на стойност на 

одобрените допустими разходи - 3 975 822,59 лева и стойност на БФП - 2 901 798,78 лева.  

Одобрените проектни предложения са по обявени приеми по мерки, финансирани 

от трите оперативни програми, в т.ч. ПРСР 2014 – 2020г., ОПИК 2014 – 2020г. и ОПРЧР 

2014 – 2020г. като преобладават проектните предложения, финансирани от ПРСР 2014 – 

2020г. и ОПИК 2014 – 2020г.  

От територията на община Априлци са сключени 6 броя договори на стойност на 

ОДР 728 545,69 лева, респ. стойност на БФП 677 321,69 лева. Преобладават проектите, 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. и ОПРЧР 2014 – 2020г. 

От територията на община Угърчин са сключени 6 броя договори на стойност на 

ОДР 786 677,24 лева, респ. стойност на БФП 786 677,24 лева. Преобладават проектите, 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. и ОПРЧР 2014 – 2020г. 

 

ТАБЛИЦА 30. ФИНАНСИРАНЕ НА СВОМР ОТ ОТДЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ И ТЯХНОТО УСВОЯВАНЕ 

 

Оперативна програма Бюджет на 
СВОМР 

Обявен за 
кандидатстване 

Усвоен 
финансов 

ресурс 

Неусвоени 
средства 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Договори

Стойност на ОДР

БФП

6

728545.69

677321.69

16

3975822.59

2901798.78

6

786677.24

786677.24

Брой сключени договори за БФП и тяхната 
стойност по общини

Община Априлци Община Троян Община Угърчин



ПРСР 2014-2020 г. 
/ЕЗФРСР 

2 933 745,00 2 476 205,00 2 317 561,15 616 183,85 

ОПРЧР 2014-2020 /ЕСФ 1 486 430,00 1 486 430,00 1 412 823,68 73 606,32 

ОПИК 2014-2020 /ЕФРР 1 955 830,00 1 955 830,00 1 955 830,00 0,00 

 

ФИГУРА 9. ФИНАНСИРАНЕ НА СВОМР ОТ ОТДЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ И ТЯХНОТО УСВОЯВАНЕ 

 

Източник: по данни на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 

 

Последните таблица и диаграма представят данни относно степента на усвояване 

на одобрения по СВОМР финансов ресурс по различните оперативни програми за 

периода, обхванат от настоящите проучвания и анализи. 

В най-висока степен са усвоените средства по мярка: „Подобряване на 

производствения капацитет на малките и средни предприятията на територията на МИГ 

– Троян, Априлци, Угърчин“, финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. За наблюдавания 

период предоставените средства са одобрени на ниво МИГ на 100% като с по-голяма 

част от бенефициентите има подписани договори и проектите са в процес на изпълнение. 

По приложимите мерки, финансирани от ОПРЧР от осигурени 1 486 430,00 лева 

под формата на БФП, одобрените проекти възлизат на 1 412 823,68 лева. Неусвоеният 

остатък е 73 606,32 лева. В процентно съотношение 95,05% са усвоените средства, а 

4,95% е неусвоеният финансов ресурс, който е получен като остатъци от разликата на 

публикувания по обявите финансов ресурс и одобрената БФП по съответните приеми. 

В най-ниска степен са одобрените средства по приложими мерки от ПРСР 2014 – 

2020г. За наблюдавания период при осигурен финансов ресурс от 2 933 745,00 лева, от 

КППП към МИГ са одобрени 2 317 561,15 лева като към края на 2019 година няма 

подписани договори с бенефициенти за изпълнение на проекти. Неусвоеният остатък 

възлиза на 616 183,85 лева, което представлява 21% от одобрения финансов ресурс по 

СВОМР. 
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III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

1. По отношение на цялостното изпълнение на стратегията за ВОМР 
 

1) Стратегията за ВОМР е основана и базирана на направени анализи и проучвания 

като целта е задоволяване в максимална степен на всички заинтересовани страни от 

територията на МИГ от изпълнение на проекти. Въпреки това обаче големият брой мерки 

в известна степен я прави неефективна, тъй като включените приложими мерки (като 

напр. мярка 7.6.) са неефективни за периода на нейното изпълнение. 

Препоръка: ограничаване на броя на мерките или замяна на някои мерки с други 

(като напр. изработването на местна мярка), които правят стратегията по-ефективна и 

целесъобразна, адаптирана в максимална степен към местните потребности и потенциал 

за развитие на територията; 

2) Размерът на бюджета по включените приложими мерки от СВОМР да се 

определя съобразно потребностите на района и конкретните икономически условия и 

потенциал за развитие; 

3) Заявената БФП е в размер на 133 % от одобрения бюджет на СВОМР. От 

представените данни може да се направи извода, че интересът на местната общност по 

отношение на подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от СВОМР е 

значим, територията има потенциал за изпълнение на проекти и осигуреният финансов 

ресурс по настоящата стратегия определено е недостатъчен за задоволяване 

потребностите на заинтересованите лица в пълна степен; 

4) Представените от анализа данни показват, че мултифондовото финансиране на 

стратегията е обосновано; по този начин е защитен интереса на възможно най-широк 

кръг заинтересовани лица от местната общност и затова трябва да се запази и през 

следващия програмен период; 

5) Различните темпове на одобрение на оценителни доклади на МИГ от различните 

оперативни програми/респ. ДФ „Земеделие“ обосновават необходимостта от създаване 

на единен управляващ орган, който администрира процеса по прилагане на ВОМР по 

всички оперативни програми, включени в стратегиите; 

6) От представените данни относно изпълнението на стратегията за ВОМР за 

наблюдавания период може да се направи извода, че заявеният интерес към финансиране 

на проекти от СВОМР е както от населените места на община Троян, която е най-голяма 

на територията, така и от населените места от по-малките общини – Априлци и Угърчин; 

 

2. По отношение на социалното въздействие на стратегията за ВОМР 
 

Воденото от общностите местно развитие за социално приобщаване и заетост има 

огромен потенциал да обхване хората, които не могат да бъдат обхванати от обикновения 



пазар на труда и политиките за приобщаване. Воденото от общностите местно развитие 

за социално приобщаване трябва да се фокусира върху конкретна целева група, 

например бездомни лица, да я обхване чрез териториален подход, фокусиран върху 

нейния местен и социален контекст.   

Налице е силен аргумент, че социалното приобщаване следва да бъде хоризонтална 

цел при всички видове райони с ВОМР и по-конкретно на територията на МИГ- Троян, 

Априлци, Угърчин. Въвеждането на социалното приобщаване в  следващите местните 

стратегии  за периода 2021 – 2027 г. може да подобри баланса на тези стратегии и да им 

позволи да отговарят по-добре на местните потребности.   

Един сериозен проблем, пред който са изправени уязвимите групи от населението 

е нарастването на пространствената обособеност. Концентрацията на 

маргинализираните общности в обособени квартали се увеличи през последните 

петнайсетина години, както в градските, така и в селските региони, в т.ч. и на 

територията на МИГ. Тази концентрация в обособени квартали доведе до тяхната 

социална изолация, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с изграждането и 

поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми и трудности 

при осигуряването на трудова заетост и до достъпа до предоставянето на социални и 

здравни услуги.  

По данни на направено проучване в изпълнение на дейности по проект по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  от ПРСР 2014-2020 г. от СВОМР на 

Сдружение “ МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ е установено, че от територията на 

местната инициативна група около 10% от населението са хора с увреждания и други 

лица в риск. Социално слаби, т.е. лица, които получават енергийни помощи са около 

3.6% от населението. Нивото на безработни на територията на общините Троян и 

Априлци е под средното ниво за страната, но безработицата на територията на община 

Угърчин надвишава 50%. На територията на община Угърчин 40% от населените места 

са с население под 100 жители. Сред жителите от тези райони преобладават самотно 

живеещи възрастни хора, нуждаещи се от допълнителна здравна и социална помощи. 

Потребностите на уязвимите групи от населението са в няколко направления: 

- подобряване достъпа до  трудова заетост; 

- повишаване на техните трудови умения и компетентности;  

- подобряване на предоставяните социални и здравни услуги 

На територията на МИГ има развити социални дейности чрез дирекциите за 

социално подпомагане. Ежемесечна социална помощ получават 0.33% от населението, 

от които, обаче, около 90% са лицата от ромски произход. Стратегията за ВОМР ще 

окаже съществен принос към привличане и  включване на маргинализираните общности 

в процесите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 

до 2020 година като окаже въздействие върху установените в проучванията потребности 

на идентифицираните целеви групи. Основна цел 3 е  насочена към привличане на 

уязвимите групи от населението за подобряване достъпа до заетост и социлно 

включване. 

 Уязвимите групи от населението  не се явяват заинтересована страна по смисъла 

на подхода ВОМР, но са целеви групи, към които са насочени значителна част от 

средствата, осигурени  от стратегията – 23.31 % от осигурения финансов ресурс. 

Подпомагането на тези  групи се осъществява посредством изпълнението на 

проекти от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПРЧР 2014 – 2020 г. За 



целта са дадени приоритети на проекти, чиито обекти на инвестиция са насочени косвено 

или директно към маргинализираните общности (като например осигуряване на достъп 

до общинска инфраструктура на лица в неравностойно положение, изграждане на 

културни, спортни или социални обекти за лица в неравностойно положение и др.). 

Мерките, финансирани от ОП РЧР 2014-2020 г. предвиждат поредица от операции, 

които ще подпомогнат лица от уязвимите групи от населението при наемане на работа, 

провеждане на обучения и подобряване на тяхната квалификация, подобряване на 

предоставяните социални и здравни услуги на територията. Факт, от който вече се 

възползват бенефициенти  с одобрени проектни предложения и сключени договори с 

ОПРЧР и МИГ- Троян, Априлци, Угърчин през 2019 година. 

Може да се изведе извод, че животът на възрастните и на хората с увреждания 

зависи от жизнената среда, доколко и как тя е адекватна на техните потребности и 

възможността да се справят сами в ежедневието и бита. Безусловно е необходимо 

промяна към подобряване условията на живот, което включва и промяна на сега 

съществуващите социални услуги. Подобряването на системата от социални услуги, 

които да направят животът на възрастните и хората с увреждания по-лесен и по-приятен 

има различно смислово значение за различни социални групи. Необходимостта от 

промени се оценява по различен начин чрез различни приоритети. За формирането на 

целенасочена местна политика за изграждане на ефективна система от социални услуги, 

насочени към възрастните и хората с увреждания и която да намери подкрепа от 

населението е важно да се знае какъв смисъл се влага в това понятие от населението, как 

то оценява сега съществуващата ситуация през призмата на потребност от промяна при 

реализация на социалните услуги. Съществено е как и самите възрастни и хора с 

увреждания – потребителите на социалните услуги, разбират промяната. 

Приложението на методиката за диагностика на социална ситуация, основаващ се 

на причинно-следствени взаимодействия позволява да се изведе смисловото значение на 

„промяната в системата на социалните услуги“, което да резултира в осигуряване на 

достоен живот на хората с увреждания. Предимствата на този метод е, че на основата на 

малки извадки, чрез формални процедури позволява да се правят изводи на качествено 

ниво. Наред с определяне смисловото съдържание на понятието „промяна на социалните 

услуги“ получените данни дават възможност да опишем конкретната ситуация на 

жизнената среда за възрастните и ХУ в  общината през призмата на идентифицираните 

потребности за промяна. Анализът на резултатите показва, че различните изследвани 

групи определят едни и същи промени, които според тях следва да се направят за да се 

подобри системата на социалните услуги, но те влагат различен смисъл и по различен 

начин разбират тези промени. Основното, което би довело до промяна е свързано с 

цялостна промяна в подхода на предоставяне на социалните услуги и виждат промяната 

във въвеждане на индивидуален подход, адаптиран за специфичните потребности на 

конкретния потребител на услугата. Това е мнението на хората с увреждания, на тези 

които ползват социални услуги и на хората, които одобряват провежданата социална 

политика от общините. По-детайлен анализ показва, че различните групи хора се 

различават в разбирането как този индивидуален подход трябва да се осъществи. Част от 

тях считат, че ако хората с увреждания и възрастните хора участват в обсъждането и 

вземането на решения от местната власт по проблеми, които пряко ги засягат, то 

спектърът на социалните услуги може да стане адекватен и организиран според 

индивидуалните потребности на тези, за които тези услуги са предназначени. За хората, 

които живеят сами, осигуряването на индивидуален подход и адаптиране на услугите 

към потребностите на конкретния човек е въпрос на създаване от общините условия за 

активно включване в живота на общността. По този начин живеещите сами считат, че ще 



имат достъп до тези, от които зависи определянето какви социални услуги даден човек 

да ползва 

 

1. Изводи 

Очертават се няколко извода:  

 Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие от 

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин показва високо ниво на социално въздействие върху 

идентифицираните целевите групи от територията 

 

 

Група Идентифицирани целеви групи 

Граждани Широкото гражданство от територията на 

местната инициативна група 

Представители на 

уязвими/маргинализирани 

групи от населението 

Хора в риск 

Малцинствени групи, в т.ч. роми; 

Хора, живеещи в отдалечени населени места  

 

 Местната общност се нуждае от нов подход в областта на включващия 

икономически растеж, който може да бъде реализиран чрез социалната предприемчивост 

и иновативност на предприятията от социалната и солидарна икономика. На базата на 

новите технологии и промененото разбиране и отношение към обществените промени, 

секторът на социалната и солидарна икономика е в състояние да отговори по нов начин 

на социално-икономическите предизвикателствата, по специално необходимостта да се 

стимулира устойчив и социално приобщаващ икономически растеж и да се създават 

работни места; 

 Липсва система за повишаване на квалификация и мотивация на персонала в 

социалните услуги, подкрепа на персонала за работа със специфичните групи в  риск; 

 Недостатъчни финансови възможности на общините за финансиране или 

дофинансиране на социални услуги;  

 Социалните услуги следва да се развиват гъвкаво, да са адекватни на 

потребностите на хората и на външната среда;   

 Ниското ниво на образование е фактор, водещ до бедност и социално 

изключване, поради което от ключово значение за превенцията е равният достъп до 

образование за всички деца. Предприетите мерки в сектора на образованието определят 

реализацията на младите хора на пазара на труда и влияят върху дохода на населението. 

Липсата на образование води до липсата на конкурентост при търсене на работа, като 

това в най-голяма степен се отнася за хората с увреждания. На практика възможностите 

за работа на хора с увреждания са силно ограничени, което поражда редица рискове за 

тях; 

 Ефективност на мерки, които ще се заложат в  стратегията за развитие на 

социалните услуги е възможна само чрез взаимодействие между свързаните сектори на 

социалните услуги като здравеопазване, образование, пазар на труда; 



 Развитието на социалните услуги е процес, който следва да се реализира 

съгласувано и в партньорства на всички управленски нива – държава – област – община, 

както и между всички заинтересовани страни и свързани сектори – образование, 

здравеопазване, пазар на труда;  

 Социалните услуги са ключов фактор за  ефективно социално включване и 

участие в живота на обществото на уязвимите групи; 

 Същественият принос на стратегията за ВОМР по отношение на създаването на 

нови работни места е от ключово значение за подобряване на условията и качество на 

живот на гражданите, за намаляване на отрицателните демографски тенденции на 

обезлюдяване на района, както и за насърчаване на местните жители да участват в 

реализирането на проектите, финансирани от СВОМР посредством наемането им на 

работа; 

 Друг извод, които произхожда от предходния е, че осигуряването на 

допълнителна заетост оказва принос върху устойчивото развитие и добавянето на 

стойност на територията на МИГ. 

2. Препоръки: 

 Разработване на методика за измерване социално въздействие. 

 Поддържане на актуална информация, относно потребностите от социални 

услуги за деца / лица от уязвими групи. 

 Продължаване, използването на възможностите за финансиране от 

Структурните фондове на ЕС и усвояване на средства от различни национални и 

донорски програми в областта на социалните услуги 

 Осигуряване на възможности за участия в специализирани обучения на екипите 

на социалните услуги, с цел повишаване на тяхната компетентност и експертиза. 

 Приобщаване на местния бизнес към идеята за развита мрежа от социални 

услуги. 

 Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги – чрез 

предоставяне на мобилни услуги в малките населени места. 

 Стимулиране и насърчаване на доброволчеството. 

 Проучване на добри практики при управление и предоставяне на социални 

услуги с цел тяхното мултиплициране на местно ниво. 

 

3. По отношение на икономическото въздействие на стратегията за ВОМР 
 

1) За наблюдавания период представените данни показват, че в най-висока степен 

са договорените проекти и приключилите процедури по мерки от стратегията за ВОМР, 

финансирани от ОПИК и от ОПРЧР, което показва, че мултифондовото финансиране на 

стратегиите е успешен подход и следва да се запази и през следващия период; 

2) В значително по-висока степен са осигурените средства от трите оперативни 

програми за частния сектор, от което може да се направи извода, че Водено от 



общностите местно развитие е основен инструмент за финансиране на малкия и среден 

бизнес на територията на МИГ, респ. в малките населени места; 

3) Различните темпове на одобрение на проектните предложения след тяхното 

одобрение от КППП обосновават необходимостта от единен управляващ орган, 

обединяващ всички оперативни програми, включени в подхода ВОМР; 

4) По отношения на икономическите показатели на изпълнение на стратегията няма 

съществени различия в заявения интерес от страна на различните общини, включени в 

територията на МИГ, откъдето може да се направи извода, че МИГ е правилно 

структурирана, с хомогенна територия и отново се потвърждава принципа на 

равнопоставеност между всички кандидати в процеса на одобрение на проектните 

предложения като от КППП се одобряват най-качествените проекти. 

Препоръка: Принципите на равнопоставеност и обективни оценки на постъпилите 

проектни предложения следва да се запазят в бъдещата работа на МИГ; 

5) По някои от приложимите мерки заявеният интерес от страна на кандидатите 

надвишава осигурените финансови възможности от СВОМР. 

Препоръки: 

- МИГ да преразгледа заявения интерес по приложимите мерки и да 

преструктурира СВОМР в съответствие с интереса от кандидатите и финансовите 

възможности на стратегията; 

- МИГ да редуцира броя на приложимите мерки като завиши осигурения финансов 

ресурс по мерките, по които има по-голям интерес. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение, от най-съществено значение за местната общност и екипа по 

изпълнение на СВОМР  е  въздействието, което оказва стратегията като резултат от 

нейното изпълнение и покриване на заложените в нея индикатори като напр. брой 

проекти и подпомогнати стопанства и предприятия, брой създадени нови бизнеси или 

услуги, брой работни места и т.н.  

Основен принос в прилагането на СВОМР има и оценката за създаване и 

повишаване на административния капацитет – този на екипа на МИГ, който също се 

измерва чрез Стратегията – качество и изпълнение, но и повишаване капацитета на 

местната общност, който пък се мери през изпълнените проекти. Допълнителни оценки 

могат да се правят относно дейностите на МИГ за популяризиране на Стратегията с цел 

увеличаване на осведомеността и мотивацията на местните хора, сътрудничеството 

между тях и изграждането на мрежи, както и за механизма, по който е изпълняван 

подхода - например доколко е било балансирано участието и представителството на 

местното население в структурите за вземане на решения и управлението на МИГ, дали 



е спазена прозрачността на правилата и процедурите за подготовка и изпълнение на 

проектите и т.н.   

Въздействието на подхода ВОМР върху дадена територия включва обаче и 

субективни фактори, които трудно се измерват в количествени резултати. Т.нар. 

„добавена стойност“ на ВОМР се съдържа на първо място в промяна на колективния 

социален капитал на територията – създаване на неформални контакти и връзки на 

общуване извън конкретното реализиране на проекти, нарастване на доверието между 

различните участници, степен на удовлетвореност и одобрение на общността, 

повишаване на местното самочувствие, засилване на усещането за местна идентичност, 

обмяна на опит между различни социални среди, създаване на предприемачески умения. 

На второ място, Подходът ВОМР добавя стойност чрез подобряване на местното 

самоуправление като създава пример как институциите, прозрачните процеси и 

подходящите механизми могат да поощрят сътрудничеството на заинтересованите лица 

от обществеността, бизнеса и гражданското общество и те да формулират и защитават 

по-добре своите интереси, да изпълняват своите задължения и да уреждат различията си 

успешно и без противоречия. 

На трето място, добавената стойност се определя чрез ползите, които са постигнати 

в резултат на прилагането на подхода ВОМР, сравнени с ползите, които биха били 

постигнати и без прилагането на този метод, примерно с реализирането на отделни 

проекти директно от ПРСР или други програми.  

Тук могат да бъдат включени малките проекти и бенефициенти, които на 

национално ниво няма да бъдат одобрени, конкретните ползи за отделните стопанства и 

предприятия – например, ако след края на финансирането на проекта се повишат 

оборота, печалбата и доходите и това доведе до привличане на допълнителни частни 

инвестиции за последващо развитие, комбинацията от няколко мерки за постигане на 

една цел – примерно развитието на туристически атракции да доведе до отварянето на 

нови заведения и магазинчета за сувенири и това да валоризира туристическия потенциал 

на територията и т.н., тоест да има засилване на резултата от Стратегията.   

Прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР гарантира по-устойчиво, по-балансирано и 

дългосрочно развитие на селските общини. Поради интегрирания и многосекторен 

подход, в стратегиите са заложени разнообразни мерки за развитие, които осигуряват 

баланс между всички сектори - освен че се предвижда модернизация на селското 

стопанство и повишаване конкурентоспособността на фирмите, на базата на местните 

природни и културни ресурси се работи и в посока диверсификация на дейностите, 

включена е грижа  за подобряване на инфраструктурата – техническа и социална, 

запазване на културното наследство, опазване на околната среда, създават се работни 

места, съдейства се за интеграцията на маргинализирани общности и хора с увреждания. 

Дори при формулирането само на една цел или използването само на един фонд за 

финансиране, в стратегиите по регламент са включени и трите стълба на устойчивото 

развитие – икономика, околна среда и социално подобряване.  



Прилагането на ВОМР осигурява за селските райони допълнителен достъп до 

европейските програми. Чрез подхода ВОМР се реализират малки проекти на малки 

бенефициенти, които по-трудно биха получили подкрепа на национално ниво.  

Проектите подавани пред МИГ както от частния, така и от публичния и 

гражданския сектор не противоречат на целите, които имат ПРСР и другите ОП, а както 

вече се каза, осигуряват допълнително финансиране, като   особеното в случая са видът 

и размерът на проектите, както и възможностите и мотивацията на подаващите ги. В 

повечето случаи, особено когато за първи път се прилага ЛИДЕР на дадена територия, 

над 90% от бенефициентите също кандидатстват за първи път за безвъзмездна финансова 

помощ, на ниво МИГ са създадени редица нови малки предприятия в селските райони, 

както и много местни услуги, включително и в социалната сфера.  

В тази връзкач трябва да се припомни, че МИГ може да прилага собствени мерки, 

които не са предвидени в програмите на национално ниво, най-вече такива свързани с 

опазване на материалното и нематериално културно наследство, както и да използва 

многофондово финансиране за малки проекти от други програми примерно за създаване 

на заетост или подобряване на конкурентоспособността на предприятия извън 

земеделския сектор.  

Друга причина малките бенефициенти да се осмелят да кандидатстват за финансова 

подкрепа пред МИГ е и фактът, че малките проекти имат същата административна 

обработка като големите на централизирано ниво и тази бюрократична тежест, както и 

липсата на средства за консултации при подготовката се явяват сериозна пречка пред 

малко стопанство или малко предприятие. Същото се отнася и за процента на 

съфинансиране – колкото по-голям е проектът, толкова по-висок е и той.  

Не трябва да се подценява и доверието, изградено към екипите на МИГ от страна 

на местните хора – те обикновено се познават помежду си, имат възможност за пряк 

контакт в офисите на МИГ, могат да участват в различни обсъждания и обучения относно 

кандидатстването, да получат на място допълнителна информация или професионална 

консултация.  

Всичко това - ниският праг за финансиране, обстоятелството, че проектите са 

ориентирани към конкретно търсене на местно ниво и получаването на експертна помощ 

при подготовката, позволява на нови участници да се възползват и да се превърнат в 

активни сътрудници на местното развитие.  

Общуването на местно ниво, освен че улеснява достъпа до знания и умения, 

развива гражданското общество в селските райони и допринася за борбата със 

социалното изключване. Голям процент от хората, които живеят в отдалечени и малки 

населени места са относително изолирани, недостатъчно информирани и не участват 

активно в обществения живот.  

Привличането им в събития на МИГ, обсъждания и участие в създаването на 

стратегия провокира у тях по-активно гражданско поведение. 

Увеличавайки собствения си капацитет или капацитета на техните представители, 

те могат да изразяват потребностите си по-ясно и да имат достъп до адекватни ресурси 



за постигане на целите си. Често пъти МИГ си партнира или подпомага проекти на 

различни неправителствени организации в областта на екологията, културата или пък  

организации на хора в неравностойно положение, младежки и женски сдружения, 

маргинализирани групи. Участвайки в създаването на стратегията или в някои от 

проектите на МИГ, тези групи придобиват по-пълна и комплексна представа както за 

собствените си потребности, така и за проблемите и възможностите на региона, което ги 

прави пълноценни участници в неговото развитие, а не просто получатели на помощи. 

От натрупания дългогодишен теоретичен и практически опит Подходът Водено от 

общностите местно развитие доказа своя съществен принос за развитие на селските 

райони, както в страната ни и другите страни-членки на ЕС, така и на територията на 

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин. Затова са налице пълни основания и в предстоящия 

програмен период да продължи да бъде прилаган за устойчивото развитие на 

териториите. 

 

 

Изготвил: “ЕКО - ЛУКС” ЕООД 
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