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1. Описание на МИГ : 

Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин е неправителствена организация – 

сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за 

осъществяване на дейност в обществена полза.  

Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин (МИГ Троян, Априлци, Угърчин) 

обхваща всички населени места на трите общини - Троян, Априлци и Угърчин. Съставлява част от 

територията на   област Ловеч. Разположена е по северните склонове на Средна Стара планина. 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин е разположена  на площ от 1650.2 km², в т.ч. община Троян - 

888.84 km², община Угърчин 523.1 km² и община Априлци  238.26 km². На север територията 

граничи с община Плевен, на изток с общините Ловеч и Севлиево, на юг с общините Карлово и 

Сопот и на запад - с община Тетевен и община Луковит. 

В обхвата на МИГ влизат територии, които са посочени в Приложение 1 от Наредба 22 от 14-

ти декември 2012г. и са идентифицирани като селски район. 

Основните дейности на сдружението са насочени  към  подобряване качеството на живот и 

разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и 

бизнеса, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, 

особено в селата и малките населени места, съдейства за генериране и реализиране на нови идеи 

чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, насърчаване на социалното 

приобщаване и намаляване на бедността; прилагане на интегриран подход към околната среда 

чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, 

включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на 

културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 

практиката; насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила; повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин е правоприемник на МИГ Троян и Априлци като в резултат на 

привличането на трета община – Угърчин (на състояло се събрание на КВО на 09.03.2016г.) МИГ 

разшири своята територия и обхват. 

В структурно отношение местната инициативна група е съставена от: 

- Колективен върховен орган (Общо събрание). КВО се състои от физически и юридически 

лица, представители на публичния сектор, стопанския и нестопанския сектор. Колективния 

върховен орган е върховен орган за управление на сдружението и се състои от всички негови 

членове. В състава на КУО влизат общините Троян, Априлци и Угърчин. Представителството 

между различните сектори отговаря на изискванията на Наредба 22 от 14-ти декември 2015г. като 

никои от трите сектора не превишава 49%. Общата численост на КВО е 58 лица, в т.ч. ФЛ – 11 бр. 

и ЮЛ – 47бр. Съотношението е както следва:публичен сектор – 5.17%, стопански сектор – 46.55%, 

нестопански сектор – 48.28%. В състава на КВО  има и представители на маргинализираните 

общности, самоопределили се като такива.  По отношение на идентифицираните в анализите 

заинтересовани страни, в състава на КВО са представени 87.50 %. От осем групи заинтересовани 

страни от територията, в състава на КВО са включени седем групи. В обхвата на КВО са включени 

двадесет населени места от територията на МИГ, т.е. 51.28% от общ брой 39 населени места на 

територията. 

- Колективен управителен орган (Управителен съвет). КУО ръководи дейността на 

сдружението като изпълнява взетите решения от КВО. Състои се от 11 члена, в т.ч. председател, 

зам.председател и членове. Представителството от трите общини е както следва: от община Троян 
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– 7 члена и по двама члена от общините Априлци и Угърчин. В състава на КУО 

представителството между различните сектори е както следва: публичен сектор – 27.27%, 

стопански сектор – 36.36%, нестопански сектор – 36.36%. 

- Контролен съвет, състоящ се от три лица – председател и членове, по един представител от 

трите общини. КС следи изпълнението на решенията на КВО и КУО и упражнява контрол върху 

дейността на КУО. 

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

Таблица 1- списък на общините, обхванати от МИГ; 

ЕКАТТЕ 
Община 

 

52218 Априлци 

73198 Троян 

75054 Угърчин 
 

Таблица 2 - списък на населените места, обхванати от МИГ; 

Община Населени места 
Общин

а 

Населени 

места 
Община Населени места 

Априлци 

с.Велчево 

Троян 

с.Дебнево 

Угърчин 

с.Василковска махала 

с.Драшкова поляна с.Добродан с.Голец 

гр.Априлци с.Дълбок дол с.Драгана 

с.Скандалото с.Калейца с.Каленик 

Троян 

с.Балабанско с.Ломец с.Катунец 

с.Балканец с.Орешак с.Киркова махала 

с.Бели Осъм с.Патрешко с.Кирчево 

с.Белиш с.Старо село с.Лесидрен 

с.Борима с.Терзийско с.Микре 

с.Врабево гр.Троян с.Орляне 

с.Голяма Желязна с.Черни Осъм с.Славщица 

с.Горно трапе с.Чифлик с.Сопот 

с.Гумощник с.Шипково гр.Угърчин 
 

Таблица 3- брой жители на териториите обхванати от МИГ1; 

Област/населено 

място 

Брой 

населе

ние 

Област/населено 

място 

Брой 

населе

ние 

Област/населено 

място 

Брой 

населе

ние 

Община Априлци 3114 Община Троян 30579 Община Угърчин 6032 

с.Велчево 152 с.Балабанско 133 с.Василковска махала 3 

с.Драшкова поляна 79 с.Балканец 227 с.Голец 188 

гр.Априлци 2813 с.Бели Осъм 652 с.Драгана 198 

с.Скандалото 70 с.Белиш 185 с.Каленик 156 

  с.Борима 828 с.Катунец 390 

                                                             
1По данни на НСИ към 31.12.2014г. 
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  с.Врабево 696 с.Киркова махала 4 

  с.Голяма Желязна 581 с.Кирчево 1210 

  с.Горно трапе 201 с.Лесидрен 950 

  с.Гумощник 171 с.Микре 149 

  с.Дебнево 665 с.Орляне 80 

  с.Добродан 345 с.Славщица 67 

  с.Дълбок дол 333 с.Сопот 158 

  с.Калейца 581 гр.Угърчин 2479 

  с.Ломец 292   

  с.Орешак 1990   

  с.Патрешко 67   

  с.Старо село 209   

  с.Терзийско 285   

  гр.Троян 20280   

  с.Черни Осъм 905   

  с.Чифлик 304   

  с.Шипково 649   

ОБЩО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ:   39725 жители 

 
 

1.2. Карта на територията: 

Карта на МИГ - Троян, Априлци и Угърчин 

 

2.  Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията  

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени 

обсъждания): 
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Местните общности от територията на общините Троян и Априлци вече са поели 

инициативата за развитие на своите територии посредством прилагане на подхода Лидер. През 

периода 2014 – 2020 година процеса ще продължи чрез прилагане на подхода Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР). През предходния период  подходът Лидер бе прилаган на 

територията на две общини - Троян и Априлци. През периода 2014 – 2020 година подхода ВОМР 

ще бъде  прилаган на територията на три общини като към МИГ е привлечена и община Угърчин.  

За разясняване на процеса на прилагане на подхода и разработване на стратегията през 

периода януари – май 2016 година бе прилагана подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни 

дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от ПРСР 2014 – 2020г. За целта 

бе подписан договор № РД 50 – 180/07.12.2015г. между МЗХ, ДФЗ и МИГ. Подмярка 19.1. цели да 

подкрепи подготовката на местната общност за прилагането на подхода Водено от общностите 

местно развитие през периода 2014 – 2020г. Информационните срещи и семинари бяха 

осъществени на територията на трите общини, но вида, броя и темите на проведените мероприятия 

бяха съобразени с обстоятелството, че на територията на общините Троян и Априлци вече е 

прилаган подхода Лидер, а територията на община Угърчин е новоприсъединена и в района на 

общината не е прилаган този подход.  

Изпълнението на проекта започна с провеждане на поредица от информационни срещи. През 

месец февруари 2016г. в селата Драгана и Орляне и в общинските центрове Троян, Априлци и 

Угърчин бяха проведени информационни срещи. Целта на срещите бе да се информират 

различните заинтересовани страни от местната общност относно възможностите, които предоставя 

подхода ВОМР за развитие на територията и предстоящото разработване на настоящата стратегия. 

През месец февруари и март 2016г. бяха проведени обучения за екипа на МИГ и за местни 

лидери. На тези обучения бяха повишени уменията и компетентностите на екипа по проекта, в т.ч. 

двамата координатори и членовете на управителния съвет, а също така и на заинтересовани местни 

лидери относно подхода ВОМР. На обученията бе представен работен вариант на стратегията с 

акцент формулиране на цели, приоритети, представяне на приложими мерки. 

На по-късен етап, когато проектът на стратегия придоби по-завършен вид, на състоялите се 

работни срещи за консултиране подготовката на стратегията в селата Голец, Микре, Катунец, 

Сопот, Лесидрен, Кирчево, с представители на различни заинтересовани страни бяха обсъдени 

отделни елементи от включените мерки в стратегията като допустими дейности, разходи, 

допустими бенефициенти, минимална и максимална стойност на проектите, критерии за оценка на 

проектите. 

В края на цикъла от публични събития, през месец април 2016г. в трите общински центъра 

бяха проведени три броя обществени обсъжданияи три броя информационни конференции.  На 

тези събития бе представен завършен вариант на стратегията, предоставена от външни експерти, 

но също бе дадена възможност за дискутиране на  отделните елементи от нейната структура. 

Стратегията за ВОМР бе одобрена  от КВО на МИГ на събрание, състояло се на 25.05.2016г. в 

гр.Троян. 

Общият брой на взелите участие на проведените обучителни, информационни мероприятия и 

събития  за консултиране на стратегията надвишава 400.  

За по-оперативно изпълнение на дейностите, свързани с подготовката и консултирането с 

местната общност на проекта на стратегия за ВОМР, извън обхвата на дейностите по подмярка 

19.1. бе сформирана неформална Работна група. Участието на работна група в подготовката на 

стратегията бе изцяло на доброволен принцип. В състава на работната група бяха включени 

представители от екипа на МИГ, външни експерти и представители на всички идентифицирани 
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заинтересовани страни от територията на МИГ. 

Резултатите от проведените информационни и обучителни събития и събития за консултиране 

на стратегията  са в няколко насоки: 

- създаден капацитет сред местната общност за успешно прилагане на подхода Водено от 

общностите местно развитие; 

-  повишена информираност, знания и умения за изпълнение на проекти, финансирани от 

стратегията за ВОМР; 

- посредством активното участие на представители от местната общност и чрез осъществена 

обратна връзка бе оказано съдействие от страна на местната общност при формулирането на цели, 

приоритети и избора на приложими мерки към стратегията; 

- с активното участие на местната общност бяха разработени обективни критерии за избор на 

проекти към стратегията; 

- взели участие от всички идентифицирани в  анализите групи заинтересовани страни. 

По този начин стратегията бе изработена максимално ефективно, задоволяваща очакванията и 

заявения интерес от различни представители на местната общност. 

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

По смисъла на подхода ВОМР . „Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и 

възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални 

получатели на финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение. За целите на 

подготовката на настоящата стратегия за местно развитие взеха участие широк кръг 

заинтересовани лица, идентифицирани при осъществените анализи на територията (в изпълнение 

на дейности по договор № РД 50-180/07.12.2015г.). Групите/сектори заинтересовани лица, 

участвали в разработването на стратегията са представени по-долу в табличен вид: 

Група Сектор Заинтересовани лица 

Представит

ели на 

икономикат

а на 

територият

а  

Стопански – лека 

промишленост 

Микро- малки и средни предприятия и техни сдружения в 

областта на: 

-  занаятите;  

- мебелно производство и първичната  преработка на 

дървесина; 

- хранително-преработвателна промишленост; 

Стопански - туризъм Микропредприятия - представители на къщи за гости, 

ресторантьори, хотелиери, туристически услуги; 

Стопански - селско 

стопанство 

Земеделски производители – физически и юридически 

лица, ИПЖЗ - Троян 

Стопански - в сферата на 

услугите извън туризма 

Микропредприятия в сферата на услугите 

Неправител

ствени 

организаци

и 

Нестопански - НПО, функциониращи в областта на културата, 

занаятите и спорта;  

- НПО в социалната сфера; 

- НПО в областа на туризма; 

- Читалища; 

Религиозни 

общности 

 Местни поделения на вероизповедания 

Местна 

власт 

Публичен Общини и кметства от територията на общините Троян, 

Априлци и Угърчин  

Заинтересованите лица взеха активно участие с мнения, предложения и идеи при 

консултирането   на стратегията с местната общност в състоялите се събития по подмярка 19.1. 

като бе съгласуван  SWOT анализа на стратегията, бе определен обхвата на стратегията и 
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планираните интервенции посредством приложими мерки, бяха детайлно разписани и съгласувани 

мерките на базата на формулираните  изводи и препоръки от анализите. 

3.  Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 

Социо-икономическа характеристика на територията 

Районът на местна инициативна група Троян, Априлци Угърчин се характеризира с 

разнообразието си от социо-културни и икономически характеристики, които формират общия 

облик на местната инициативна група. На територията на общините Троян и Априлци е развит 

основно туризма с умело съчетание на занаятите и допълван от поредица от сектори на малкия 

местен бизнес. Селскостопанският отрасъл е развит основно на територията на община Угърчин 

и по-ограничено – в общините Троян и Априлци.  

На територията на местната инициативна група има функциониращи микро-, малки, средни и 

големи предприятия. Регистрираните предприятия са 1978. От всички предприятия с най - голям 

дял са микропредприятията, които съставляват над 90%.  

Основните икономически направления, в които работят предприятията са:  туризъм; мебелно 

производство;  занаятчийство, в т.ч. пирография, грънчарство, керамика, дърворезба и др.;  

хранително-вкусова промишленост; дърводобив и дървопреработка;  шивачество;  фармацевтична 

промишленост;  машиностроене;  услуги. 

Богатото културно и историческо наследство (Тук е разположен Троянския манастир, 

Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в село Орешак, Девически 

манастир „Света Троица“ в гр.Априлци и мн. други), наличието на природни забележителности 

(Национален парк „Централен балкан“, резерват „Стенето“ и др.), както  и традициите в 

развитието на занаятите създават благоприятни предпоставки за развитие на туризма. 

Туристическият бранш бе развит и като резултат от протеклия процес на преструктуриране на 

икономиката през 90-те години, когато най-големите промишлени предприятия фалираха и 

гражданите, населяващи територията трябваше да потърсят алтернативна заетост.  

Територията на МИГ, и по-конкретно общините Троян и Априлци се характеризират като 

традиционни занаятчийски центрове. Грънчарството, дърворезбата, пирографията, керамиката, 

тъкачеството и сарачеството са само част от занаятите, които прокарват моста от миналото към 

настоящото развитие на територията. 

Хранително-преработвателната промишленост е представена от няколко предприятия, по-

значими от които са кооперация „Доверие“, село Лесидрен, „Родопа – Троян“ ООД, "Кондов 

Екопродукция" ЕООД, село Старо село и др. За целите на производството  тези предприятия 

използват, както  местни земеделски продукти, произведени на територията на МИГ, така и 

вносни, поради липсата на достатъчни количества местно производство. 

Предприятията за преработка на плодова продукция работят със суровини, произведени на 

територията, но поради ограничено производство, ползват и  вносни суровини, произведени извън 

територията на МИГ. 

Тежката промишленост на територията е представена от малки предприятия, които се развиват 

в областта на машиностроенето. 

Развитието на услугите през последните години бележи ръст за сметка на намаляването на 

някой икономически сектори като производството на машини и оборудване, производство на 

метарни изделия и др. 

Наличието на значителни площи от горски масиви създава условия за развитие на 
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дърводобива, дървопреработката и производството на мебели. 

По отношение на развитието на селското стопанство и по данни от направените проучвания на 

територията, за последната приключила стопанска година - 2014/2015, броят на регистрираните  

земеделски стопани е 549, от които 298 бр. от община Троян, 168 бр. от община Угърчин и 83 бр. 

от община Априлци. 

В предпланиския район, намиращ се в обхвата на общините Троян и Априлци преобладава 

отглеждането на трайни насаждения – сини сливи, малини, арония. Планинските ливади и пасища 

създават благоприятни условия за развитие на пасищното животновъдство. 

В община Угърчин, където района е  хълмисто-равнинен има благоприятни условия за 

отглеждане на полски и технически култури – пшеница, ечемик, цревица за зърно, слънчоглед, 

рапица.  

Тенденциите в сектора на растениевъдството е към намаляване на броя на регистрираните 

земеделски стопанства като в същото време се увеличават стопанисваните площи. Все още 

произвежданата продукция се предлага от страна на производителите във вид на суровина, а не 

като готов краен продукт. По този начин намалява ръста на печалбата и формираната добавена 

стойност на територията. 

В сектор животновъдство тенденцията  е към намаляване броя на животните, породени от 

ниски изкупни цени, висока себестойност на продукцията, застаряване на селското население и 

обезлюдяване на селата. Повишава се интересът на животновъдите към  използване на пасищата и 

ливадите от общински и държавен поземлен фонд, както и на площите, попадащи в обхвата на 

„Централен Балкан”. Във връзка с прилагането на редица мерки подпомагащи  пчеларите, 

чувствително се увеличава интереса към отрасъла и броя на пчелните семейства нараства. 

На територията на местната инициативна група функционира Институт за планинско 

животновъдство и земеделие – Троян, който осъществява научно обслужване на земеделските 

стопани в района и в страната. 

Районът е изключително благоприятен за развитие на биологично производство, но все още 

потенциалът не се използва рационално и бройт на регистрираните биологични производители е 

твърде ограничен. 

Броят на безработните лица към края на 2014 година е 2002. Най – малък е процентът на 

безработица в община Троян – 7.4%, в община Априлци е 9.5%, а най-голям – в община Угърчин – 

51,12%. Нивото на безработица в общините Троян и Априлци е по-ниско от средното за страната 

(10.9%), а в община Угърчин е неколкократно по-висока. Безработицата е по-висока при лицата с 

ниско образователно равнище – основно и по-ниско и завършилите средно образование, а най-

ниска – при лицата, завършили висше образование. Безработните младежи са 16% от 

регистрираните безработни лица. 

Броят на населението на територията на МИГ непрекъснато намалява като за периода 2005 – 

2010г. темпът на намаляватне е около 650 души  средногодишно, а за периода 2010 – 2015 година 

темпът на намаляване средногодишно се е увеличил до около 900 души. Поради ограничените 

възможности за реализация на младите хора и по-ниски възнаграждения, младежите предпочитат 

да търсят работа в по-големите градове вна страната или в чужбина. 

Социални и здравни услуги 

Социалните услуги на територията на МИГ се предоставят от регионалните дирекции 

„Социално подпомагане“, функциониращи в общинските центрове. Социалните услуги са 

насочени основно към предоставяне на социални помощи, в т.ч. енергийни помощи.  

На територията на МИГ липсват създадени социални предприятия. Има изградени два 
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социални дома за настаняване на възрастни хора и Дневен център за грижи на възрастни хора в 

гр.Априлци. 

На територията на МИГ здравните услуги се предоставят основно от общопрактикуващи 

лекари – зъболекари.  

Община Троян разполага с два  броя лечебни заведения – многопрофилна болница и  

специализирана болница за лечение на белодробни заболявания. 

Инфраструктурна характеристика 

Районът се характеризира  развити транспортно – комуникационна, съобщителна и 

водоснабдителна  инфраструктура. Все още не е решен проблема с канализационната мрежа и 

пречистването на отпадъчните води. Общественият превоз на пътници от областния център до 

трите общини се осъществява ежедневно посредством автобусен транспорт. За превоз на пътници 

между градовете Ловеч и Троян е предвиден и жп транспорт. Град Троян е крайна точка на жп 

линията Левски - Троян, чрез която се свързва с националната жп мрежа.  

Пътната инфраструктура е изградена от третокласна и четвъртокласна пътна мрежа, местни 

пътища, земеделски и горски пътища.  Географското положение на района създава добри 

транспортни връзки със столицата и други по-големи градове катоПлевен, Велико Търново, 

Габрово и др. В непосредствена близост до община Троян минава трасето на първокласен път I-4, 

с европейска категоризация Е-772, по направление София – В. Търново–Варна. През Троянския 

проход минава второкласен  път за Южна България. Съществуващ проблем е поддържането на 

IV-класната пътна мрежа тъй-като общините не са в състояние да финансират реконструирането 

на цялата мрежа. 

Идентифицирани нужди за развитие на територията 

Нужди в сферата на местната икономика  

Нуждите за развитие на територията бяха идентифицирани при осъществените проучвания и 

анализи. Много слаба е конкурентноспособността на предприятията, от което следва, че 

възможностите за присъствие на външни пазари е твърде ограничена. Недостатъчен е притокът на 

чуждестранни инвестиции. Предприятията са с неефективно производство, с висока себестойност 

и цена на продукцията. Материалната база е остаряла. Ограничени са инвестициите в нови 

производства и технологии.  

Наличните на територията микро-, малки и средни предприятия се нуждаят от допълнителни 

инвестиции за подобряване на производствения потенциал - модернизация и внедряване на 

иновации в техническото оборудване, необходими са, също така, инвестиции за въвеждане на 

иновативни енергоспестяващи технологии. 

Необходимо е подобряване на съществуващата инфрактруктура, която ще улесни достъпа до 

предприятията. 

По отношение на подобряване на професионалната  квалификация на работещите и 

осигуряване на допълнителна заетост на безработни лица е обоснована необходимостта от мерки 

за насърчаване и активизиране на трайно безработни и младежи.  

В сферата на услугите, и по-конкретно за развитието на туризма, територията разполага с 

достатъчно места за настаняване, но липсват съоръжения за спортни прояви, за атракции и 

анимация. Все още рекламата и маркетинга на туристическия продукт не са достатъчно добре 

развити. Територията се нуждае и от подобряване на туристическата инфраструктура.  

Предприятията, работещи в сферата на услугите извън туризма се нуждаят от подобряване на 

материално-техническата база, от закупуване на нови машини и оборудване, свързани с основния 

предмет на дейност. 
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Земеделските стопани, функциониращи на територията на МИГ се нуждаят от подобряване на 

техните знания и компетентности в областта на биологичното земеделие, използване на поливна 

техника и технологии с нисък разход на вода, използване на енергоефективна земеделска техника 

и технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата; използване на странични 

продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, техники и 

съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на 

нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор. 

Обоснована е необходимостта от инвестиции в земеделските стопанства, пряко свързани с 

модернизация и механизация с цел намаляване на производствените разходи, инвестиции в 

машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборски тор, 

инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата. 

Необходимо е, също така, стратегията да приложи механизми за оптимизиране на връзките между 

производители и преработватели на земеделски продукти с цел осигуряване на по-добри 

възможности за реализация на продукцията на местния пазар за осигуряване на затворен цикъл на 

производство и за формиране а добавена стойност на територията. 

Нужди от подобряване на публичната инфраструктура 

Наличната публична инфраструктура (общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях) и други площи за широко обществено ползване  се нуждаят от 

ремонтни дейности и реконструкция с цел обновяване.  

Общинските центрове и населените места от територията на МИГ се нуждаят от подобряване 

на социалната, спортна и културна инфраструктура, налични са общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, които се нуждаят от ремонтни дейности с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност. 

В направените анализи и проучвания бе установена необходимостта от ремонтни дейности в 

редица обекти с религиозно значение, които ще позволят да се съхрани културното и историческо 

наследство на територията. 

Идентифицирани нужди на гражданския сектор 

Гражданският сектор на територията се представлява от неправителствени организации, 

читалища,  неформални групи от граждани и индвидуални активни граждани, представители на 

различни заинтересовани страни. През предходния период се наблюдава интерес от страна на НПО 

и от дейсттващите читалища на територията на МИГ към мерките от СМР  като за целта са 

реализирани няколко проекта, насочени към подрастващото поколение и младите хора за  

подобряване на условията за живеене и услугите, както и за запазване на местните традиции. 

Затова, и с цел да надгради постигнатото през предходния период е необходимо в стратегията за 

ВОМР да залегнат мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. с допустими 

бенефициенти НПО за реализиране на проекти със спортна насоченост, за съхранение и развитие 

на културата, местните традиции и занаяти. 

Идентифицирани нужди в сферата на социалните дейности 

По направени проучвания безработицата на територията, считано за общините Троян и 

Априлци е под средната за страната, но в община Угърчин безработицата надвишава 50%.  От 

всички регистрирани безработни над 40% са безработните над петдесет годишна възраст, а 

младежите до 29-годишна възраст са почти14% за общините Троян и Априлци и почти 20% от 

територията на община Угърчин. Затова в сферата на социалните дейности са установени нужди от 

подобряване достъпа до заетост за търсещите работа и неактивни лица, включително трайно 

безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез осигуряване на местни 
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инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила. Целта е да се съчетаят мерки 

за интегриране на икономически неактивните и безработните лица, търсещи работа, от една 

страна, и за подобряване организацията и условията на труд в предприятията, от друга, като те се 

комбинират с улеснен достъп до форми на учене през целия живот. 

Необходимо е прилагането и на мерки за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите 

хора, живущи на територията. 

Идентифицирани нужди на маргинализираните общности 

На територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин няма създадени социални предприятия. 

Проучванията и анализите на територията показаха необходимост и заявен интерес от страна на 

общините (основно от община Троян, където около 10% от населението на общината са хора с 

увреждания) и други работодатели за подобряване на социалните услуги за населението 

посредством създаване на социални предприятия за осигуряване на заетост на представители на 

уязвими групи от населението. В резултат от изпълнението на дейностите, заложени по настоящия 

инвестиционен приоритет, се цели да се подобри и достъпа до финансиране на социалните 

предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и 

развитие на социални предприятия. 

Социално слаби, които получават енергийни помощи са около 3.6% от населението. 40% от 

населените места на територията на община Угърчин са с население под 100 души. Жителите на 

тези населени места живеят при затруднени условия, с ниско ниво на социална интеграция, при 

висока степен на бедност и изолация. Затова е необходимо прилагането на мерки, насочени към  

подобряване на достъпа до заетост, подобряване на достъпа до образование, подобряване на 

достъпа до социални и здравни услуги. 

Наличен потенциал за развитие на територията 

Наличен потенциал от гледна точка на социо-географските характеристики на 

територията 

 Релефът и почвено – климатичните характеристики на територията благоприятстват 

развитието на различни сектори от селското стопанство, включително пасищно животновъдство и 

овощарство. В равнинните територии има благоприятни условия за отглеждане на полски и 

технически култури. 

 Географското положение е сравнително еднакво отдалечено от столичния град, от по-

големи промишлени центрове в Северна и Южна България като по този начин се стимулира 

развитието на местния бизнес като се намаляват транспортните разходи на произведените местни 

продукти за тяхната реализация до по-големите пазари в страната; 

 Географското разположение, наличието на НП „Централен Балкан“, резервати и защитени 

зони, богатата на природни забележителности територия и изключителното разнообразие от флора 

и фауна благоприятстват развитието наразлични видове туризъм – планински, еко- ловен и др.; 

 Наличието на топли минерални извори насърчават развитието на балнеоложки туризъм; 

 Богатото разнообразие от диворастящи билки и гъби са благоприятна предпоставка за 

развитието на преработвателната промишленост; 

 Наличието на яз. „Сопот“ и сравнително равномерно разположена хидрографска мрежа 

благоприятстват развитието на поливно земеделие в района. 

Икономически потенциал за развитие на територията 

 При анализа на икономическото състояние на територията бе установено, че районът 

разполага с потенциал за развитие на основните икономически отрасли – мебелно производство, 

шивашка промишленост, фармация, дърводобив и дървопреработване, мебелно производство; 
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 Очертаващата се тенденция на повишаване на размера на ДМА благоприятства 

технологичната модернизация на предприятията; 

 Традициите в занаятите – керамика, дърворезба, пирография, тъкачество, бакърджийство и 

други благоприятстват тяхното устойчиво развитие и разнообразяват икономическите дейности 

на територията; 

Потенциал за развитие на социо-културната сфера  

 Прилагане на пакет от мерки  за задържане на населението в населените места и 

ограничавне на обезлюдяването; 

 Създаване на по-добри възможности  за реализация на лицата от маргинализираните и 

малцинствени общности и тяхното интегриране; 

 Подобряване на социалните услуги чрез изграждане на нови социални предприятия. 

Потенциал за подобряване на съществуващата инфраструктура и осигуряване на 

достъпност 

 Подобряване състоянието на пътната инфраструктура; 

 Подобряване енергийната ефективност на сгради от публичния сектор; 

 Подобряване на образователната, социалната, културната,  спортна и туристическа 

инфраструктура. 

Потенциал за развитие на административния капацитет 

 Развитие на капацитета на МИГ и други НПО от територията; 

 Развитие на капацитета на местни лидери и други заинтересовани страни. 

 

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

По смисъла на Наредба 22 от 14-ти декември 2015 година - § 1, т.4 от Допълнителните 

разпоредби на наредбата „Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и възможности, 

свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на 

финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение. 

Групите заинтересовани лица бяха определени в резултат на осъществени проучвания и 

анализи на територията на новосформираната местна инициативна група с участието на трите 

общини – Троян, Априлци и Угърчин. Идентифицираните групи заинтересовани лица са 

представени по-долу: 

1. Микропредприятия, в т.ч.  занаятчии, доставчици на услуги, представители на дребния 

бизнес от територията на МИГ 

2. Малки и средни предприятия за преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

3. Микро-, малки и средни предприятия за дърводобив и дървопреработка  

4. Малки и средни предприятия, осъществяващи дейности извън допустимите по ПРСР 

5. Земеделски производители – физически и юридически лица 

6. Неправителствени организации, в т.ч. читалища в сферата на културата и местните 

традиции, занаяти, спорта, туризма, опазване на околната среда и социалната сфера 

7. Общините Троян, Априлци и Угърчин и кметствата от територията на МИГ 

Общините са идентифицирани като заинтересовани страни. Като крайни ползватели, 

заинтересовани лица от изпълнените проекти от общини са всички граждани, населяващи 

територията на МИГ. 

8. Местни поделения на вероизповедания.  

Обосновка за необходимостта от интервенции на стратегията за ВОМР за всяка една от 

заинтересованите е представена в Приложение № 1, което  е неразделна част от настоящата 
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стратегия. 

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

 

Силни страни Слаби страни 

Природо-географски характеристики 

1. Благоприятни природо-географски 

дадености за развитие на различни видове 

туризъм (спа-, ловен-, планински-, културен-, 

екстремен- и други); 

2. Наличие на подходящи условия за 

използване на алтернативни енергийни 

източници (слънчева енергия, вятър); 

3. Наличие на високотермални минерални 

извори – предпоставка за развитие на 

балнеоложкия туризъм 

Местна икономика и земеделие 

1.Устойчиво работещи микро- малки и 

средни предприятия с над 20 годишни 

традиции; 

2.Подкрепени поредица от микропредприятия 

от ПРСР 2007 – 2013 година, Ос 4 ЛИДЕР; 

3.Популярност на района с определени 

“запазени марки” (троянска сливова ракия, 

троянска керамика, мебели и други); 

4. Продуктово-преструктурирани 

предприятия с оглед повишаване на 

конкуренттоспособността им вселдствие 

промените през 90-те години; 

5. Тенденция на повишаване на размера на 

ДМА, благоприятстваща технологичната 

модернизация на предприятията; 

6. Развити дърводобив и дървопреработване и 

свързаните с тях производство на първични 

продукти и мебели; 

7.Традиции в занаятите – керамика, 

дърворезба, пирография, тъкачество, 

бакърджийство, ракиджийство и други; 

8. Наличие на Институт по планинско 

животновъдство и земеделие; 

9. Благоприятни условия за производство на 

екологично чисти продукти от 

растениевъдството и животновъдството 

(млечни продукти, мед и други); 

Природо-географски характеристики 

1. Климатичните промени водят до  високи 

амплидутни разлики в температурите и 

неравномерно разпределение на количествата 

валежи, което затруднява развитието на 

аграрния сектор и на услугите 

Местна икономика и земеделие 

1.Неконкурентноспособни производства в 

машиностроенето, хранително-вкусовата 

промишленост и др., нисък дял на 

инвестиционните разходи  за нови технологии и 

ноу-хау; 

2.Ограничен брой на отраслите и 

производствата, които покриват изискванията на 

европейските норми и  стандарти; 

3. Липса на достатъчно  инвестиции; 

4. Слабо развита туристическа анимация и 

атракции; 

5. Нисък относителен дял на обработваемата 

земя – наклонени и труднодостъпни земеделски 

и горски терени, което ограничава развинието 

на земеделието; 

6. Неефективно използване на ресурсите на 

ИПЖЗ – Троян; 

7. Недостатъчна популярност и реклама на 

произвежданите на територията продукти; 

8. Висока себестойност на произвежданите 

продукти в аграрния сектор; 

9. Липса на внедрени добри практики по 

отношение на доставки на местни храни. 

Социо-културна сфера и човешки ресурси 

1. Недостатъчна интеграция на 

маргинализираните и малцинствените групи от 

общността; 

2. Недостатъчна информираност на гражданите 

за хоризонталните политики на ЕС; 

3. Отрицателен естествен прираст, застаряване 

на населението в селата; 

4. Ниска образователна квалификация на 
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10.Приятелски настроена към бизнеса местна 

власт. 

Социо-културна сфера и човешки ресурси 

1. Успешно реализирани социални проекти за 

намаляване на безработицата; 

2. Създадена оптимална мрежа от учебни 

заведения; 

3. Устойчиво развитие на социалните и 

здравни услуги; 

4. Богато недвижимо културно и историческо 

наследство; 

5. Ниска степен на безработица в общините 

Троян и Априлци; 

6. Богат културен календар и действащи 

читалища, развиващи предимно 

самодейността. 

Инфраструктура и достъпност 

1. Наличие на  изградена пътна мрежа с 

осигурен достъп до всички населени места; 

2. Изградена комуникационна мрежа, 

осигуряваща достъп на населението до 

институциите; 

3. Добре организирано административно-

териториално устройство за провеждане на 

ефективна политика; 

Околна среда 

1. Наличие на подходящи условия за 

използване на алтернативни енергийни 

източници (слънчева енергия, ветрова 

енергия и др.); 

2. Добро качество на адмосферния въздух и 

почвите; 

3. Наличие на национални паркове и 

защитени територии в обхвата на МИГ с 

богато биологично разнообразие. 

Административен капацитет 

1. Реализирани проекти на територията от 

предходни оперативни програми, 

включително чрез прилагане на СМР – 

натрупан опит за управление и изпълнение 

на проекти; 

2. Осъществени добри практики в публично-

частното партньорство при изпълнение на 

проекти; 

3. Реализирани мерки за подобряване на 

работната сила; 

5. Недостиг на човешки ресурси в туризма, 

недостатъчен професионализъм на наличния 

персонал; 

6. Недостатъчни възможности за спорт, отдих, 

развлечения и осмисляне на свободното време 

на ученици и младежи; 

7. Концентриране на населението в големите 

градове и в чужбина  води до обезлюдяване на 

селата; 

8. Висока степен на безработица в община 

Угърчин; 

9. Ниски доходи и ниска покупателна 

способност на населението; 

10. Амортизирана материална база на 

читалищата, остарял библиотечен фонд, липса 

на квалифицирани кадри в областта на 

изкуствата; 

11.  Непълноценно използване на богатото и 

културно наследство ограничава развитието на 

туризма; 

Инфраструктура и достъпност 

1. Лошо състояние на пътната инфраструктура; 

2. Лошо транспортно обслужване между 

населените места в района; 

3.Лошо състояние на публичната 

инфраструктура; 

4. Отдалеченост от националната газопреносна 

мрежа; 

5. Непривлекателна градска среда в малките 

населени места. 

Околна среда 

1. Наличие на недепонирани отпадъци от 

препарати за растителна защита; 

2. Наличие на нерекултивирани бивши депа за 

отпадъци; 

3. Увеличаване на емисиите на вредни вещества 

от транспорта; 

4. Недостатъчно последващи залесителни 

дейности след осъществени сечи в горски 

терени; 

Административен капацитет 

1.  Недостатъчно гражданско участие в 

местното самоуправление; 

2. Липса на достатъчно и достъпна информация 



14 

 

административното обслужване; 

 

за възможностите за изпълнение на проекти от 

различни финансиращи програми. 

Възможности Заплахи 

Природо-географски характеристики 

1. По-пълноценно използване на добрите природо-

географски условия за развитие на интензивно селско 

стопанство, в т.ч. развитие на биологичното производство 

на земеделски продукти. 

Местна икономика и земеделие 

1. Наличие на източници за финансиране в подкрепа на 

местното развитие; 

2.Възможности за осигуряване на достъп на българските 

производители до пазара на Европейския съюз; 

3. Повишен интерес на туристическия поток към спа-, 

ловен-, културен- и селски туризъм; 

4. Повишаване развитието на анимацията и атракции в 

туризма; 

5. Възможност за повишаване конкурентоспособността на 

малките и средни предприятия чрез инвестиции 

посредством ОП «Иновации и конкурентоспособност» 

2014 – 2020; 

6. Привличане на повече инвестиции в земеделието за 

модернизиране на земеделските стопанства. 

Социо-културна сфера и човешки ресурси 

1. Активизиране на маргинализираните и малцинствени 

общности с цел тяхната интеграция; 

2. Подобряване на социалните и културни услуги чрез 

изграждане на нови социални предприятия, културни 

центрове и др.; 

3. Подобряване на  социалните услуги и образованието 

чрез прилагане на мерки, осигуряващи заетост и 

обучение, финансирани от ОПРЧР 2014-2020г.; 

Инфраструктура и достъпност 

1. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура; 

2. Подобряване енергийната ефективност на сгради от 

публичния сектор; 

3. Подобряване на образователната, социалната, 

културната и спортна и обществена инфраструктура. 

Околна среда 

1. По-широко популяризиране на биологичното 

разнообразие на територията за устойчиво развитие на 

туризма; 

2. Обезвреждане на отпадъците от пестициди; 

3. Въвеждане на мерки за устойчиво управление на 

горите. 

Природо-географски 

характеристики 

1.Задълбочаване влошаването на 

климатичните промени.  

Местна икономика и земеделие 

1. Динамично променящо се 

законодателство; 

2. Навлизане на некачествени и 

евтини стоки на пазара, 

застрашаващи занаятчийството и 

местните производства; 

3. Осигуряването на недостатъчно 

финансови средства за внедряване 

на нови технологии и повишаване 

на конкурентоспособността; 

4. Влошаване на инвестиционната 

активност и опасност от липса на 

инвеститори. 

Социо-културна сфера и човешки 

ресурси 

1. Задълбочаване на демографската 

криза; 

2. Неуспешно интегриране на 

хората в риск и други 

представители на 

маргинализираните общности; 

3. Продължаващият социално-

икономически упадък и 

обезлюдяване на малките населени 

места ще засилят външната 

миграция на икономически 

активното население. 

Инфраструктура и достъпност 

1. Липса на достатъчно 

финансиращи програми и 

финансови средства за реализиране 

на инфраструктурни проекти. 

Околна среда 

1. Тенденция към увеличаване 

емисиите на вредни вещества; 

2. Влошаване показателите на 

околната среда и биологичното 
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4. Възможности за въвеждане на ниско-въглеродни 

технологии и енергийна ефективност за насърчаване на 

«зелената» и енергийно-ефективна икономика; 

Административен капацитет 

1. Надграждане на капацитета чрез прилагане на 

мултифондова стратегия за развитие; 

2. Увеличаване на броя на проектите, изпълнявани от 

неправителствени организации. 

разнообразие в резултат на 

човешката дейност. 

Административен капацитет 

1. Невъзможност за реално 

сработване и реализиране на 

мултифондова стратегия на МИГ; 

 

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

Един сериозен проблем, пред който са изправени уязвимите групи от населението, в т.ч. 

ромите, 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 2014-2020г. бе 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 по-горе 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 ще бъде осъществено посредством изпълнението на проекти от 

СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. и ОПРЧР 2014 – 2020г. За целта ще бъде даден 

приоритет на проекти, чиито обекти на инвестиция са насочени косвено или директно към 

маргинализираните общности (като например осигуряване на достъп до общинска инфраструктура 
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на лица в неравностойно положение, изграждане на културни, спортни или социални обекти за 

лица в неравностойно положение и др.). 

Мерките, финансирани от ОП РЧР 2014-2020г. 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. 

 

4.  Цели на стратегията: 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

В 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-
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производството, преработката и маркетинга на 

селскостопански продукти 

4.2  „Инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на селско-

стопански продукти“ 

2020г. 

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. 
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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. 

 

4.2. 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 

4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 
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между земеделски производители и 

преработ-ватели от територията на 

МИГ; 

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 16.Повишаване квалифи-кацията на 1: „Нова заетост и 
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достъпа до заетост на 

търсещите работа и 

неактивните лица 

населението за по-голямо съответствие 

на уменията на търсещите работа и 

неактивните лица с нуждите на бизнеса  

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 
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и  на културното и 

природното 

наследство на селата» 
 

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, 

разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките 

на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и 

деинституционализация: 

През периода 2014 - 2020 година МИГ Троян, Априлци, Угърчин предвижда да прилага 

мултифондова стратегия за водено от общностите местно развитие. Стратегията е разработена, въз 

основа на осъществени проучвания и анализи на територията. В резултат на осъществените 

проучвания, стратегията бе изцяло съобразена с природно-географския, икономически и социо-

културен потенциал за развитие на територията, от една страна и наличния човешки потенциал 

(включващ капацитет, умения, компетентности, нагласи,настроения, идеи, очаквания, 

възможности и др.), способен да реализира стратегията, от друга страна. Потенциалът за развитие 

е отправна точка за формулираните цели и приоритети в стратегията. Сам по себе си, обаче, 

базирана само на наличния потенциал, настоящата стратегия не би била ефективна ако не се вземе 

под внимание и човешкият фактор и човешки потенциал. 

Основните принципи, на които е изградена настоящата стратегия се базират на следното: 

 Стратегията надгражда постигнатите резултати от реализиране на подхода ЛИДЕР през 

периода 2007 – 2013 година;  

 Обвързаност на всяка една от дейностите с други дейности, характерни за територията; 

 Изградена е на принципа на доброто партньорство между всички заинтересовани 

страни; 

 Хронологична обвързаност на основните и специфични цели, приоритети, интервенции 

и очакваните резултати от прилагането на настоящата стратегия. 

Всички формулирани цели и приоритети, приложими мерки и описаните в тях изисквания  са 

съобразени  с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките 

по десегрегация и деинституционализация. 

За по-голяма прегледност в Приложение № 2 са представени целите и приоритетите на 

стратегията в съгласуваност с основните цели и приоритети на ЕС, на ПРСР 2014-2020г. и другите 

оперативни програми. 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2016 – 2020 година кореспондира с 

Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Ловеч за периода 2014 – 2020 година и 

общинските планове за развитие на общините, обхванати от МИГ за периода 2014 – 2020г. В 

Приложение № 3 са представени съответствията на стратегията с областната стратегия и 

общинските планове за развитие. 

Приложение № 2 и Приложение № 3 са неразделна част от стратегията. 

Всички проекти, които ще се финансират от стратегията за местно развитие и ще подпомогнат 

изпълнението на областната стратегия и общинските планове за развитие на обхванатите от МИГ 

общини ще са насочени към опазване на околната среда и съобразени с нормативното 

законодателство, определящо екологичните изисквания и ограничаване на вредното въздействие 

върху промените на климата.  

Стратегията отговаря на политиките по десегрегация и деинституционализация.  

Представители на маргинализираните общности, вкл. роми членуват в Колективния върховен 

орган на МИГ. За малцинствените групи и други представители на уязвими групи от населението 

са осигурени равноправни условия при кандидатстване с проекти за финансиране от стратегията.В 
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чл.4, т.4 от Устава на сдружението се казва: „4. Равенство, взаимно уважение между членовете без 

оглед на пол, раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в 

управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му;“. 

Предвидени са мерки, финансирани от ОПРЧР 2014-2020г. в подкрепа за младите хора за 

активизиране и осигуряване на възможности за заетост, както и за преодоляване на различията в 

стандарта на живот на хората в риск и други уязвими групи от населението. 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:  

Дефиницията за иновация е предложена от Организацията за икономическо коопериране и 

развитие (OECD) и Европейската комисия (EC) в директивата за събиране и интерпретиране на 

иновационната информация е следната: „Иновация е въвеждането на нов или значително 

усъвършенстван продукт (стока или услуга), или процес, нов маркетингов метод, или нов 

организационен метод в бизнес практиките, организация на работното място или външните 

връзки”. 

 По определение, стратегията за ВОМР е с твърде малък мащаб. Тя няма възможност да 

променя условията на живот на всички наведнъж. Затова е концентрирана върху онези действия, 

които имат мултиплициращ ефект върху местното развитие. Вместо да се използват всички 

налични ресурси за посрещане на основните потребности, идеята е възможностите на територията 

да бъдат развити по начини, които могат да доведат до по-дългосрочни и по-устойчиви решения.  

Иновациите могат да включват нови услуги, нови продукти и нови начини за извършване на 

нещата в контекста на местно развитие. В резултат на гореизложеното, стратегията за Водено от 

общностите местно развитие може да приложи иновативност в няколко направления: 

1.Организационно-технически 

Чрез сближаването на всички различни заинтересовани страни от територията на МИГ и чрез 

създаване на диалог по между им МИГ има огромен потенциал да използва съществуващите 

ресурси по нов и по-креативен начин. Създаденото местно партньорство намира нови начини – 

чрез изпълнение проекти, насочени към по-широк кръг граждани от територията; чрез обвъврзване 

на дейности, по смисъла на Подхода ВОМР – реализирането на една дейност оказва положителен 

ефект върху други дейности и сектори; оказване на въздействие върху различни заинтересовани 

страни и целеви групи и т.н., които действия спомагат  за мобилизиране и използване на 

съществуващите ресурси и активи на общността; 

2.Иновативен подход при разработване на стратегията 

При разработване на настоящата стратегия за местно развитие е използван иновативен подход 

като стратегията е разработена и базирана на оценка на природо-географските дадености на 

територията, от една страна, в съчетание с наличния човешки потенциал и установените нужди на 

местната общност, от друга страна, и възможностите, които предоставят политиките за развитие на 

селските райони през настоящия програмен период, от трета страна. Обединяването в на всички 

тези фактори в подходяща форма и структура прави стратегията уникална за територията на МИГ. 

3.Внедряване на иновации на територията посредством изпълнението на проекти, 

финансирани от стратегията 

Предвидените за изпълнение мерки, включени в стратегията предполагат внедряването на 

иновативни продукти на територията.  Иновативния подход при реализиране на настоящата 

стратегия може да се изрази и в обвързаност на постигнати резултати от изпълнени проекти по 

различни приложими мерки от стратегията. Така например инвестициите в земеделски стопанства 

и произвежданата/преработена продукция, финансирани по подмерки 4.1 и/или 4.2  могат да се 

реализират в къщи за гости или други обекти, финансирани от подмярка 6.4.1 По този начин  се 
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създава сътрудничество между различните участници и сектори, което е в основата на подхода 

ВОМР.  Прилагането на мерки от различните оперативни програми, в т.ч. Програмата за развитие 

на селските райони 2014 – 2020г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосоност” 2014 

– 2020г. И Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. посредством 

стратегията за ВОМР предполага иновативен подход, което се изразява в интегрирано развитие на 

територията чрез финансиране на проекти от различни оперативни програми, но по начин, който 

гарантира развитие на територията, базирано на местните потребности. По този начин може да се 

определи, че стратегията ще окаже принос и ще се превърне в платформа за социални иновации, 

чийто мащаб впоследствие може да бъде увеличен и да намери по-широко приложение чрез обмен, 

сътрудничество и създаване на контакти. 

4. Прилагане на иновативен подход към маргинализираните общности от територията на 

МИГ. Уязвимите групи от населението ще бъдат привлечени към прилагане на подхода Водено от 

общнастите местно развитие посредством интегриран подход. Интегрираният подход се изразява в 

насърчаването на проекти, подпомагащи активното участие на уязвими групи от населението при 

наемане на работа, осигуряване на условия за достъп на лица в неравностойно положение до 

обекти, финансирани от настоящата стратегия, както и подобряване на социалните и здравни 

услуги за посочената целева група лица. 

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

 

 
Стратегията предвижда интервенции в развитието на земеделието и преработката на 

земеделски продукти посредством прилагане на три мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. – 

мярка 1.3, мярка 4.1. и мярка 4.2. Приносът на стратегията за ВОМР е в изпълнение на Основна 

цел 1, Приоритети 1, 2, 3 и 4. Прилагането на мярка 1.3 ще повиши професионалните умения и 

компетентности на земеделските стопани от територията на МИГ чрез обмен на опит и добри 

практики при посещения във ферми.  
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Мярка 4.1 е насочена към инвестиции в земеделски стопанства като осигурените средства ще 

модернизират земеделските стопанства и ще подобрят ефективността и качеството на 

произвежданата продукция. Приоритетно ще се подпомагат стопани, които осъществяват 

инвестиции в овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство.  

Инвестициите по мярка 4.2. ще подобрят на цялостната дейност, икономическата ефективност 

и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост. 

Чрез осигуряване на възможности за изкупуване на продукцията от местни производители, 

преработвателите ще подобрят пазарните възможности за реализация на произведените от 

фермерите продукти. Чрез насърчаването на проекти, посредством които готовите храни ще се 

предлагат в местни туристически обекти, подмярката ще разнообрази предлагания туристически 

продукт (консумация на местни храни) в туристическите обекти от територията на МИГ. 

Стратегията за ВОМР ще окаже съществен принос върху съхранението на природата и 

опазването на екосистемите за устойчиво управление на природните ресурси и за 

предотвратяване на климатичните промени. Интервенциите, които се предвиждат са в 

изпълнение на Основна цел 2, Приоритети 5, 6 и 7. 

Основната мярка, която ще осигури принос към тази основна цел е мярка 8.6, финансирана от 

ПРСР 2014 – 2020г. за инвестиции в първична преработка на дървесина. Мярката цели  

подпомагане на собствениците на недържавни гори, които да могат да запазят освен 

многофункционалността на горите,  също така  и  да продължат тяхното  устойчивото управление.  

Инвестициите мерки 4.1 и 4.2, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. ще бъдат съобразени с 

изискванията и нормативното законодателство, свързани с опазване на околната среда. По мярка 

4.1 са приоритизирани проекти с инвестиции за биологично производство, за повишаване на 

енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до 

намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС. По мярка 4.2 

са насърчени проекти, насочени към опазване на околната среда, проекти за преработка на 

биологични продукти и проекти, за повишаване на енергийната ефективност.  

На всички проекти по приложимите мерки, включени в стратегията ще се изисква становище 

от РИОСВ-Плевен за преценка необходимостта от извършване на ЕО.  

Характерно за територията на местната инициативна група е развитието на малкия бизнес и 

услугите. Значително място от предоставяните в района услуги са свързани с развитието на 

туризма. Затова стратегията отделя немалък  ресурс в това направление. Основна цел 3 е насочена 

към социално-икономическото развитие на територията, посредством Приоритети 8, 9, 10, 11 и 12. 

Приоритет 8 ще бъде подкрепен чрез изпълнение на мярка 6.4.1, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 

и мярка 2.2., финансирана от ОПИК 2014-2020г. Мярка 6.4.1 осигурява възможности за подкрепа 

на микропредприятията от територията на МИГ за развитие на местния бизнес и услугите (в т.ч. 

производство на мебели, занаятчии, авторемонтни, козметични, интернет- и др. видове услуги). 

Мярката  предвижда и възможности за изграждане на малки туристически обекти, прилежаща 

инфраструктура, атракциони, както и инвестиции в развитието на местните занаяти, характерни за 

територията – дърворезба, пирография, грънчарство и др., които провокират интереса на гости и 

туристи и подпомагат развитието на туристическия сектор.   

Избраните дейности по мярка 2.2. осигуряват възможности за инвестиции в малките и средни 

предприятия за повишаване на производствения капацитет. Основните сектори, които ще бъдат 

подкрепени са в сферата на машиностроенето, фармацията,  мебелното производство и др. Чрез 

прилагане на мярка „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин“. Настоящата област на интервенция - капацитет за растеж на МСП от 
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ОПИК 2014 – 2020г. цели да ускори темпа на растеж („бърз ― растеж) и следва да създаде 

възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на 

продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с 

безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП. 

Основна цел 3 в частта осигуряване на нови работни места, намаляване на бедността и 

социалното включване ще бъде подкрепена от Приоритети 9, 10, 11 и 12, посредством избрани 

мерки, финансирани от ОПРЧР 2014-2020г. Прилагането на мярка 1 „Нова заетост и стимулиране 

на микро- и малки предприятия“ и мярка 2 „Уча и работя“ (алтернатива - „ЗНАМ И МОГА“) ще 

осигурят увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст 

между 30 и 54г. и над 54 годишна възраст, както  и на младежи на възраст до 29 години. Като 

социален принос на стратегията на мерките ще осигурят увеличаване броя на започналите работа 

безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54г. и над 54 годишна възраст, както и на 

младежи до 29 години, включително. По този начин ще се повиши социалния статус и качеството 

на живот на посочените целеви групи безработни лица. 

Мярка 3 „Интегрирани и здрави“  ще подобри достъпа до заетост на представителите на 

ромската общност, на хора с произход от други държави, както и на хората в риск. По този начин 

мярката ще намали различията на хората, обхванати от посочените целеви групи и ще ги доближи 

до средните стандарти на живот в селските райони. Мярка 4 „Социална икономика“ е насочена 

към увеличаване броя на заетите в социалните предприятия. Подкрепата ще бъда насочена основно 

към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия 

на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за 

намаляване на бедността и риска от социално изключване. 

Основна цел 4 е насочена към подобряване на условията и качеството на живот на 

територията на МИГ. 

Приоритети 13 и 14 са насочени към постигане на тази цел и включват развитие и подобряване на 

основните услуги за населението и възстановяване и подобряване на културното наследство. 

Приоритет 13 ще бъде реализиран чрез изпълнение на мерки 7.2 и 7.5, финансирани от ПРСР 

2014-2020г. 

Мярка 7.2. предвижда инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която  е основен 

фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на 

достъпа до тях. 

Инвестициите в малки по мащаби инфраструктура,   ще осигурят по-добри условия за достъп до 

обществени обекти от територията на МИГ. Инвестициите  в изграждане и обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности, 

инвестициите в спортна и културна инфраструктура също така ще окажат принос върху 

подобряване на условията за живеене. 

Мярка 7.5 ще осигури възможности за изграждане на центрове за представяне и експониране 

на местното природно и културно наследство, центровете за изкуство и занаяти с туристическа 

цел, изграждане на  туристическа инфраструктура.  

Основен принос към Приоритет 14 има прилагането на мярка 7.6, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. Посредством мярка 7.6 ще бъдат осигурени инвестиции, които съхраняват и  запазват  

различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири. Предвидените по мярката 

интервенции ще позволят да се запази културната идентичност и традиции в района и да се 

повиши качеството на живот на хората.  

Прилагането на мярка 7.2  ще окаже косвено въздействие в изпълнението на Приоритет 14. В 
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частта инвестиции в малка по размер инфраструктура ще се подобри достъпа до обекти с културно 

и историческо значение за територията, а инвестициите за изграждане, реконструкция, ремонт и 

реставрация на обекти, свързани с културния живот ще подпомогнат съхранението на културни 

обекти. 

Възможностите, които предоставя подмярка 7.5. в частта изграждане на посетителски 

центрове  за представяне и експониране на местното природно и културно наследство също ще 

окаже косвен принос към съхранение и развитие на културното и природно наследство от 

територията. 

 

5. Описание на мерките: 

 

 

Общи условия за разграничение на  мерките в стратегията за ВОМР: 

Настоящата стратегия включва мерки от три фонда: ЕЗФРСР, посредством Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020г., ЕСФ, посредством прилагане на операции от ОП РЧР 

2014 – 2020г. и ЕФРР, посредством ОПИК 2014 – 2020г.  

Избраните мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. подпомагат земеделските производители 

и микропредприятията. Подпомагат се и малки, средни и големи предприятия в инвестиции, 

свързани с преработка на хранителни продукти, описани в Приложение I към Договора за 

функциониране на ЕС.  

Не са допустими по мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020г. микропредприятията, 

функциониращи на територията на МИГ, тъй като е изцяло селски район.  

Недопустими по ОПИК 2014-2020 са също така: 

 - микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти 

в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската 

общност (Приложение С), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се 

осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на 

общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., вкл.  на 

територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин; 

- малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на 

селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора, или 

с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези 

инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 

Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г., вкл. на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин; 

 - микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно 

определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се 

осъществяват в община на територията на селските райони в Република България, вкл. на 

територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин; 

- предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за 

финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

Подкрепата за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в сектора на 

селското стопанство и горското стопанство ще бъдат финансирани по ПРСР 2014-2020г. 

 По ОПРЧР 2014-2020г. няма да бъдат финансирани обучения за земеделски производители и 

за лица, заети в горския сектор. 
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По ОП РЧР 2014-202г. могат да бъдат финансирани: 

       (1) професионални обучения в тези области за безработни лица;  

(2) друг вид професионални обучения, както и обучения за придобиване на ключови 

компетентности на лица, заети в посочените сектори. Обученията в областта на хранително-

вкусовата промишленост ще бъдат подкрепени от ПРСР 2014-2020г. само за лица, ангажирани в 

сектора на селското стопанство и горското стопанство. Извън тези лица, обученията в областта на 

хранително-вкусовата промишленост попадат в обхвата на помощта на ОПРЧР 2014-2020г. 

В сферата на социалните услуги - по ПРСР 2014-2020г. могат да бъдат допустими инвестиции 

за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална общинска 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация 

на деца или възрастни. В тези случаи по ОП РЧР 2014-2020г. ще бъде финансирано предоставянето 

на услуги в обновената социална инфраструктура. 

Заетост и подкрепа за предприятията –  по ОП РЧР 2014-2020г. ще бъдат допустими за 

финансиране подкрепящи мерки, в т.ч. субсидиране на работни заплати, свързани със 

стимулирането на работодатели да наемат хора в сектора на селското стопанство, хранително-

вкусовата и горската промишленост. 

 

Общи условия за допустимостта на получателите: 

Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и 

седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на 

действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ. 

МИГ Троян,Априлци, Угърчин не е допустима като бенефициент по мерките от настоящата 

стратегия. 

 

Общи условия за изпълнение на дейностите 

Дейностите по приложимите мерки, финансирани от ЕСФРС, ЕСФ и ЕФРР се изпълняват на 

територията на територията на МИГ, чиято територия е изцяло селски район. 
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ПРСР 

(ЕЗФ

РСР) 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете по отделно: 

 

 

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

стопанства” 

 

1.3.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Мярката предвижда организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на 

посещения на земеделски стопанства. Целта на посещенията е запознаване с конкретен 

проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците 

в областта например на: биологичното земеделие, използване на поливна техника и 

технологии с нисък разход на вода; използване на енергоефективна земеделска техника и 

технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата; използване на 

странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, 

техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и 

въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор. 

 

Обхват на мярката: Цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин. 

 

1.3.2. Допустими получатели 

 Неправителствени или браншови организация с предмет на дейност в областта на 

селското стопанство или опазване на околната среда; 

 Институт за планинско животновъдство и земеделие – Троян. 

 

1.3.3. Допустими дейности и разходи 

По подмярката се подпомага  организирането и провеждането на посещения на 

земеделски стопанства. 

Допустими дейности 

Посещенията на земеделски стопанства са дейности по организиране на групи от 

земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел 

запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на 

опит между участниците в следните примерни области: 

 биологичното земеделие, използване на поливна техника и технологии с нисък разход 

на вода; 

 използване на енергоефективна земеделска техника и технологии за обработка на 

почвата и за прибиране на реколтата; 

 използване на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни 

суровини; 

 технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на 

оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор. 

Допустими разходи: 

 Разходи за организирането на трансфера на знания чрез посещения на стопанства. 

 Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в 

посещенията на земеделски стопанства. 
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1.3.4. Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи е 5 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи е 15 000 лева. 

 

1.3.5.Интензитет на подпомагане 

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.  

 

1.3.6.Размер на финансовата помощ 

Финансовата помощ по тази мярка  е в размер на  17 540 лева. 

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 15 000 лева. 

 

1.3.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест. 

1.3.7.1.Критерии за оценка на капацитета на организацията – макс. 30 т. 

• организацията е извършвала обучение на земеделски производители чрез курсове, 

семинари, индивидуално обучение и други подобни форми – макс.20: 

 Изпълнен 1 проект –10 т. 

 Изпълнени 2 и повече проекта – 20 т. 

• персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал 

обучение или е повишил квалификацията си – 10 т. 

1.3.7.2.Критерии за оценка на всяка демонстрационна дейност – макс. 70 т. 

•  Темата съответства на включените в мярката приоритетни области от 

приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 20 т.; 

•  Управителят на стопанството, в което се извършва посещението има специфичен 

професионален или практически опит в областта на земеделието – 10т.; 

• Посещението включва освен стопанство и затворен цикъл на преработка  – 15 т. 

• Програмата включва и допълнителна дейност по обучение/практика в дейност 

различна от традиционната  -15 т. 

• Стопанството  включва биологично земеделие – 10 т. 

ОБЩО: 100т. 
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Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

4.1.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Мярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване 

конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Троян, Априлци, 

Угърчин чрез: 

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

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

физическия капитал; 

3. опазване на компонентите на околната среда; 

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства; 

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. 

Обхват на мярката: Цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин. 

 

4.1.2.Допустимите получатели 

 

Земеделски производители – физически и юридически лица за инвестиции в 

техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично 

селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, 

както и за подготовка на продукцията за продажба 

 

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски 

производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските 

производители; 

2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата 

следва да бъде не по - малко от 8 000 евро; 

3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска 

дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или 

преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно 

плащане на площ; 

4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на 

дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 

описани в представения БП. 

Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в 

селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции 

в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на 

„етерично – маслени и медицински култури”. 

 

4.1.3.Допустимите дейности и разходи 

Допустими дейности, свързани с: 

• модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с 

намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на 

труда; 

• постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за 
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съответните стопанства; 

• пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; 

• съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на 

продукцията; 

• инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително 

за съхранение на оборска тор; 

• инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските 

стопанства; 

• създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни 

дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни 

видове за производство на биоенергия; 

• производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на 

земеделските стопанства. 

 

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са: 

1. разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана 

за опазване компонентите на околната среда; 

2. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на 

нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, 

получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на 

стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за 

продажба на земеделска продукция; 

3. разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително 

трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на 

мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 

биоенергия; 

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, 

включително чрез финансов лизинг; 

5. разходи за закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и 

съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, 

както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

6. разходи за закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 

изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални 

активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване 

и/или презасаждане на трайни насаждения; 

7. разходи за закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, 

необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени 

дейности на територията на МИГ; 

8. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 

земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на 

мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства 

за транспортиране на живи животни и птици; 

9. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, 
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свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските 

стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация; 

10.разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

11. разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

12. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 

заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да 

надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 

1 - 11. 

Заб: за т.7 и т. 8. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност е 

допустимо до 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;  

 

4.1.4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи е 15 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи е 200 000 лева. 

 

4.1.5.Интензитет на подпомагане: 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

4.1.6.Размер на финансовата помощ 

Финансова помощ по тази мярка  е в размер на 300 000 лева. 

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева. 

 

4.1.7.Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

4.1.7.1.Критериите според вида на продукцията – 15т. : 

• Плодова продукция от трайни насаждения или зеленчуци или животинска 

продукция  – 10т. 

 над 50% от общото производство на стопанството - 5 т. 

 над 85 % от общото производство на стопанството - 10 т. 

• Производство на биологична продукция –  макс.5 т. 

 над 50% - 1т. 

 над 85 % - 5 т. 

4.1.7.2. Приоритет ще бъде осигурен и за навлизането на млади фермери, които 

 са получили подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни 

стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и/или периода 2014 – 2020г. и 

не са получавали подпомагане по ПРСР за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с 

цел осигуряване на приемственост в селското стопанство  - 5 т.  

• За кандидати млади фермери изпълнили проект по мярка 112 от ПРСР 2007-

2013г. или по мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020г., но не са подпомогнати по мярка 

121 или  подмярка 4.1  - 5 т.                   

4.1.7.3. Проектът предполага свързаност с други участници от територията: 14 т. 
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• Доставчици на стоки и услуги по проекта от територията на МИГ- наличие на 

договори – 3 т. 

• Договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ – 6 т. 

• Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ 

за доставка на суровина – 5 т. 

4.1.7.4. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за 

повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително 

технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на 

директива 2009/125/ЕС.  – 21 т. 

• Енергийна ефективност според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):  

 над 50 % -5 т; над 85% - 7т. 

• Иновативност на проекта - според % инвестиции  (по обосновка в 

бизнесплана):  

 над 50 % -5 т; над 85% - 7т. 

• Опазване на околната среда според  % инвестиции(по обосновка в 

бизнесплана) :  

 над 50 % -5 т; над 85% - 7т. 

4.1.7.5. Приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен 

перосонал / ново работно място за целия период на изпълнение на проекта/ - 15 т. 

• За 1 работно място -  5 т.;  

• За 2 работни места - 10 т.;  

• За 3 и повече работни места – 15 т. 

4.1.7.6. Оценка на бизнес плана и кандидата – до 30 т. 

• Опит на бенефициента - 7 т. 

 Наличие на подходящо образование, курс за добри земеделски  

практики, курс по агроекология или др. – 5 т. 

 Изпълнен успешно проект по мярка 121 или по подмярка 4.1 – 2 т. 

• Наличие на необходимо финансиране – 10т. 

 Наличие на документ от банка, доказващ възможност да се 

финансира над 50% от инвестицията – 5т. 

 Наличие на документ от банка, доказващ възможност да се 

финансира 100 % от инвестицията – 10т. 

• Оценка на  БП / реалистичност, качество и икономически показатели -13 т. 

 Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на 

проекта и на целите,обхвата и условията на съответната мярка от 

СМР –4т. 

 Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната 

конюнктура и тенденции – 3 т. 

 Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма 

от О (NPV>0) -3 т. 

 Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) 

– 3 т. 

ОБЩО: 100т. 
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Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  

 

4.2.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Подмярка 4.2. има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата 

ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост чрез: 

1. по-добро използване на факторите за производство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 

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

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. подобряване опазването на околната среда. 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

4.2.2. Допустими получатели: 

• Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на 

земеделските производители; 

• Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на 

производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. 

1.Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи  

предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

2.Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността 

на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и 

дейности подробно описани в представения бизнес план. 

3.Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски 

производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро. 

4.2.3. Допустими дейности и разходи 

Допустими дейности: 

- в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с 

къси вериги на доставка; 

- свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими 

активи необходими за производството и маркетинга; 

- в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения 

процес и маркетинга; 

- в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел 

запазване качеството на продукцията и суровината; 

- в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, 

включително хладилни транспортни средства; 

- свързани с внедряването на системи за управление на качеството; 

- за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

- за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни 

съоръжения. 

Допустими разходи: 

Разходи за материални инвестиции: 
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1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други 

недвижими активи необходими за производството и маркетинга; 

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за 

подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, 

пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови 

продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез 

преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за 

подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и 

безопасността на суровините и храните; 

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и 

произвеждани от предприятието; 

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на 

предприятието; 

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 

Общността; 

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, 

помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 

10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи/. 

Разходи за нематериални инвестиции: 

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за 

екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа 

осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % 

от общия размер на допустимите инвестиции по проекта; 

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за 

регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на 

проекта”; 

3. Закупуване на софтуер; 

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати 

стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата: 

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление 

на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията. 

4.2.4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи е 15 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи е 200 000 лева. 

4.2.5. Интензитет на подпомагане, 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, 

малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, 

финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи. 

4.2.6. Размер на финансовата помощ  

Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 99 790 лева. 
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Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева. 

4.2.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

4.2.7.1.Проектът предвижда въвеждане на нови иенергоспестяващи технологии 

и иновации в ХВП - 10 т. 

• Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на 

предприятието  -5т 

• Иновации според % инвестиции: над 30% - 5 т. 

4.2.7.2.Проектът е за  преработка на суровини от чувствителни сектори, които 

могат да осигурят съответната суровинна база – 15 т. 

• над 50% - 10 т 

• над 85 % - 15 т. 

4.2.7.3.Проектът включва преработка и производство на биологични продукти – 

10 т. 

4.2.7.4.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни 

продукти от местни суровини, които ще се реализират в туристическите обекти на 

територията на МИГ– 10 т. 

• Наличие на договори с тур.обекти или специализирани магазини за 

традиционни храни от територията – 10 т. 

4.2.7.5. Проектът, насърчават кооперирането и интеграцията между 

земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната 

промишленост  – 10 т. 

• Предвижда се преработка на мин 65% собствена или продукция от местни 

зем. производители или от групи зем.производители – 10 т. 

4.2.7.6.Проектът осигурява  устойчива заетост в селските райони – 15 т. 

• За всяко работно място – 5 т., максимум 15 т. 

4.2.7.7.Оценка на бизнес плана и кандидата – до 30 т. 

• Опит на бенефициента - 7 т. 

 Наличие на подходящо образование – хранителна преработка – 5 т. 

 Изпълнен успешно проект по мярка 123 или 4.2– 2 т 

• Наличие на необх. Финансиране – 10т. 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира 70% от 

инвестицията – 5т. 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира 90 % от 

инвестицията – 10 т. 

• Оценка на  БП / реалистичност, качество и икономически показатели -13 т. 

 Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и 

на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 4 т. 

 Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и 

тенденции. – 3 т. 

 Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) 

- 3 т. 

 Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 3 т. 

 

ОБЩО: 100т. 
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Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

 

6.4.1.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Прилагането на мярка 6.4.1 цели: 

 Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е за развитието на 

конкурентоспособността на територията на МИГ; 

 Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и 

диверсификацията на неземеделските дейности; 

 Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, 

включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление; 

 Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за 

развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 

6.4.1.2. Допустими получатели 

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или 

юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 

вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за 

физическите лица на територията на селски район. 

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 

6.4.1.3. Допустими дейности и разходи 

 

Допустими дейности: 

• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие 

на туристически услуги); 

• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 

от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 

продукти и материали); 

• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 

хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, 

ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; 

• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието 

на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

Допустими разходи: 

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на 

неземеделски дейности в селските райони, включващи: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите; 

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

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

осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и 

„г“. 

Условия за допустимост: 

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

 Инвестицията да се осъществява на територията на МИГ; 

 Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда; 

 Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа 

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

монтажни работи; 

 Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен 

производствен обем над 8 000 евро; 

 Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако 

те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия. 

 При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  

зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни 

култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават 

до 20%. 

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не 

се използват за фуражи. 

6.4.1.4 Интензитет на подпомагане 

Финансовата помощ не може да надвишава 5 на сто  за проект за развитие на 

туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги) и 75%  за всички останали инвестиции от общите допустими 

разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“, при спазване на условията 

на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

към помощта de minimis. 

6.4.1.5.Финансови параметри за проектите 

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 лева 

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 лева 

6.4.1.6.Финансова помощ 

Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 1 437 865 лева. 

Финансовата помощ за проекти за развитие на туризъм  не може да надвишава 10 000 

лева за един проект и 150 000 лева за един проект при всички останали случаи. 

 

6.4.1.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

6.4.1.7.1. Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги – до 20т. 

• Инвестиции в места за настаняване  – 5 т. 

• Инвестиции в спортни съоръжения – 10 т. 

• Инвестиции в  предоставяне на услуги за населението – 15 т. 

• Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 20т.; 
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6.4.1.7.2.Проектът е представен от собственик (ЕТ) и/или управляващ/представляващ 

ООД с минимум 25% дялово участие на възраст до 40 години включително – 5 т. 

6.4.1.7.3.Проектът осигурява заетост – макс. 15 т. 

• За всяко раб. място – 5 т;  максимум 15 т.  

6.4.1.7.4.Проектът се явява свързан или допълващ към друг проект към 

Стратегията – 10т.: 

• Проектът създава модел, механизмите на който осигуряват свързаност между 

дейности по други мерки на СМР – 5 т. 

• Проектът включва дейности извършващи се на територии на две общини от 

МИГ – 5 т. 

6.4.1.7.5. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната 

среда –  10 т. 

• Използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения  – 10т.; 

6.4.1.7.6. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни 

продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават туризма и 

териториалната идентичност – 20 т. 

• Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на 

традиционни храни и изделия – 5 т. 

• Проектът включва производство на местни продукти от територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин / - 10 т. 

• Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с 

привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията – 5 т. 

6.4.1.7.7.Оценка на кандидата – до  20т. 

• Опит на кандидата - 12 т. 

 Наличие на подходящо образование в сферата на подпомаганата дейност - 

5 т. 

 Предприятието е съществуващо и има доказан положителен финансов  

резултат за последните 3 години – 5 т.; 

 Изпълнен успешно проект по мярка 312 или 6.4 -  2 т. 

• Наличие на необходимо финансиране –   8 т. 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансират не 

по-малко от 70% от инвестицията – 5т. 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансират не 

по-малко от 90 % от инвестицията – 8 т. 

ОБЩО: 100т. 
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Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове 

 малка по мащаби инфраструктура  

 

7.2.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Описание на целите: 

- осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която  е 

основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и 

за осигуряване на достъпа до тях.  

- подобряване на  физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на 

услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, 

водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, 

благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин  

 

7.2.2. Допустими получатели 

 Общините Троян, Априлци, Угърчин; 

 Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 

 Читалища за дейности свързани с културния живот 

 

7.2.3. Допустими дейности и разходи 

Допустими дейности: 

 Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 

 Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни 

средства; 

 Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 

дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства; 

 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение. 

Допустими разходи: 

Разходите се свеждат до: 

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

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

пазарната цена на актива; 

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и 

„г“. 

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 

подпомагане по подмярката. 

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж 

на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и 

разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с 

одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по 

ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва: 

• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи 

и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за 

избор на изпълнител/и; 

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след 

провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по 

ЗОП.   

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 

съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. 

 

Условия за допустимост: 

Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти. Дейностите трябва да се 

изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби 

инфраструктура; предвидените по тях дейности да се изпълняват в съответствие с 

общинския план за развитие на съответната община, да нямат отрицателно въздействие 

върху околната среда по ЗOOС; да отговарят на изискванията на заповедите за 

определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато 

няма издадени заповеди дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им 

подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; да се изпълняват съгласно с 

препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния 

административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните 

им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо); ако 

дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл 11 ал 1 

от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на 

териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство 

изисква да се приложат тези мерки; да са придружени с анализ на икономическите и 

социалните ползи, в който е доказано, че дейността ще доведе до социално–

икономическо развитие на територията на МИГ; да съдържат аргументация за 

устойчивостта на дейността. 
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Дейностите за социална инфраструктура са допустими при условие, че социалната 

услуга е включена в обхвата на чл 36 ал 2 и ал 5 от ППЗСП. 

Не се подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОПРР. Дейности за 

строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако 

са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат 

или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. 

Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, 

и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от 

указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване 

списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено 

изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет. 

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат 

не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 

за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г. Тези дейности са допустими ако не са 

обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение. 

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля левовата 

равностойност на 400 000 евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на 

ПРСР 2014-2020г. 

 

7.2.4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 20 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 390 000 лева 

 

7.2.5. Интензитет на подпомагане 

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е 

налично генериране на приходи. 

В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на 

приходи 75% финансиране. 

 

7.2.6. Размер на финансовата помощ  

Финансовата помощ по тази мярка е в размер на  1 517 540.00 лева. 

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 390 000 лева. 

 

7.2.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

 

7.2.7.1.Проектът е предложен от бенефициент - 10 т.: 

• НПО или читалище – 10 т. 

• Община – 5 т. 

  

7.2.7.2.Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център 

– 10 т. 



43 

 

  

7.2.7.3.Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността 

на района – 20т.: 

• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с 

регионален характер / на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ/ – до 

20 т. 

• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с 

териториален характер /на общината/– до 15 т. 

• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с 

местен  характер / на населеното място/ – до 10 т. 

7.2.7.4.Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на 

големи групи от хора – 15 т. 

• Повече от 1000 човека – 15 т. 

• Повече от 500 човека -10 т. 

• До 500 човека – до 5 т. 

  

7.2.7.5.Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими 

групи от населението 20 т.: 

• Подкрепят се повече от 1 група 20 т 

• Подкрепят се 1 група – 10 т. 

  

7.2.7.6.Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на 

живот в района 15 т.: 

• На територията на МИГ – 15 т. 

• На част от територията на МИГ -10 т. 

• На едно населено място – 5т. 

  

7.2.7.7.Проектът е консултиран с местната общност – 10 т.  

ОБЩО: 100т. 
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Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

 

7.5.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Описание на целите: 

Туризмът е сред приоритетите на за развитие на територията на МИГ. Прилагането на 

мярката цели: 

 постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията; 

 развитието на туризма в района да се обвърже с националните и европейски 

културни и туристически маршрути и с развитите туристически зони, за да 

получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите. 

Обхват на мярката – цялата територия наМИГ Троян, Априлци, Угърчин 

7.5.2. Допустими получатели 

 Общините Троян, Априлци, Угърчин; 

 Юридически лица с нестопанска цел 

7.5.3. Допустими дейности и разходи 

Допустими дейности: 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на туристически информационни центрове; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно 

и културно наследство; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо 

наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите 

места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

Допустими разходи: 

Разходите се свеждат до: 

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

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

пазарната цена на актива; 

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост; 

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

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и 

„г“. 

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 

подпомагане по подмярката. 

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж 

на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и 

разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с 

одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по 

ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва: 

 до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи 

и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП 

процедура за избор на изпълнител/и; 

 разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след 

провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на 

изпълнител/и по ЗОП. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 

съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. 

 

7.5.4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 20 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 120 000 лева 

 

7.5.5. Интензитет на подпомагане 

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи 

финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за 

генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ 

разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е 

в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на 

приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. 

 

7.5.6. Размер на финансовата помощ  

Размерът на финансова помощ по тази мярка е 360 000 лв. 

Размерът на финансова помощ за един проект не може да надвишава 120 000 лева 

 

7.5.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

7.5.7.1.Проектът е предложен от бенефициент - 10 т.: 

• НПО  – 10 т. 

• Община – 5 т. 

 7.5.7.2. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския 
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център – 10 т. 

 7.5.7.3.Проектът предлага инвестиции в туристически атракции/услуги, които 

са значими за идентичността на района (местни обичаи и занаяти) – 20т.: 

• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с 

регионален характер / на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ/ – до 

20 т. 

• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с 

териториален характер /на общината/– до 15 т. 

• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с 

местен  характер / на населеното място/ – до 10 т. 

 7.5.7.4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите 

на големи групи от хора – 15 т. 

• Повече от 1000 човека – 15 т. 

• Повече от 500 човека -10 т. 

• До 500 човека – до 5 т. 

7.5.7.5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на 

уязвими групи от населението 20 т.: 

• Подкрепят се повече от 1 група 20 т 

• Подкрепят се 1 група – 10 т. 

7.5.7.6. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на 

живот в района 15 т.: 

• На територията на МИГ – 15 т. 

• На част от територията на МИГ -10 т. 

• На едно населено място – 5т. 

 7.5.7.7. Проектът е консултиран с местната общност – 10 т.  

ОБЩО: 100т. 
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Мярка 7.6. «Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  

на културното и природното наследство на селата» 

 

7.6.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Описание на целите: 

- Запазване на духовния и културния живот на населението;  

- Осигуряване на интервенции в различни обекти с религиозно значение - църкви, 

храмове и манастири с цел запазване на културната идентичност и традиции в района на 

МИГ и повишаване качеството на живот на хората, живеещи в тях. 

 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 

7.6.2. Допустими получатели 

Местни поделения на вероизповеданията. 

 

7.6.3. Допустими дейности и разходи 

 

Допустими дейности: 

В рамките на тази мярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за 

възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства. 

 

Допустими разходи: 

Разходите се свеждат до: 

1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства; 

2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, 

включително чрез финансов лизинг; 

3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски 

марки, до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 

на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.  

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с 

одобрените допустими разходи. 

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 

подпомагане по пмярката. 

 

Условия за допустимост: 

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на 

дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;  да се изпълняват в съответствие с 

общинския план за развитие на съответната община, да нямат отрицателно въздействие 
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върху околната среда по смисъла на ЗООС; да отговарят на изискванията на заповедите 

за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление а когато 

няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 инвестицията да е 

съгласувана с МОСВ, ЗЗТ,  ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за 

тяхното прилагане; дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените 

оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния 

орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за 

тяхното прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които 

подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за 

рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи 

растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези 

мерки;; ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията; дейността да не 

надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро и финансовата помощ за един 

кандидат да не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на 

прилагане на ПРСР2014-2020г.. Бенефициентът - местно поделение на вероизповедание 

трябва да е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за 

вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон. 

 

7.6.4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 20 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 50 000 лева 

 

7.6.5. Интензитет на подпомагане 

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично 

генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 

100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато 

се установи потенциал за генериране на приходи. 

7.6.6. Размер на финансовата помощ  

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 100 000 лв. 

Размерът на финансовата помощ за един проект не може да надвишава 50 000 лева. 

 

7.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

 

7.6.7.1.Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център – 10 

т. 

  

7.6.7.2. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на групи в 

неравностойно положение от населението 20 т.: 

• Подкрепят се повече от 1 група - 20 т.; 

•  Подкрепят се 1 група – 10 т. 

  

7.6.7.3. Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на мярка 

7.6. от СМР – 10 т. 

7.6.7.4.Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности 30 т.; 

• До 1000  – 10 т. 
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• 1000 – 5000 – 20 т. 

• Над 5000 – 30 т. 

7.6.7.5.Проекти с включени инвестиции според културната и обществената 

значимост на обекта 20 т.: 

• Проекта е за  паметник на културата с местно значение – 20т. 

7.6.7.6.Проектът е консултиран с местна общност -10 т. 

ОБЩО: 100т. 
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Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти 

 

8.6.1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Описание на целите: 

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да 

могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на 

собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си. 

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 

8.6.2. Допустими получатели: 

 Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, 

собственици на горски територии; 

 Общини, собственици на горски територии; 

 Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; 

 МСП; 

 Горски стопани, доставчици на услуги. 

 

8.6.3. Допустими дейности и разходи: 

Допустими дейности: 

1.Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: 

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи 

необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, 

когато са пряко свързани с изпълнението на проекта; 

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична 

преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи 

промишлената преработка, до пазарната цена на актива; 

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на 

недървесни горски продукти; 

2.Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: 

 - отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 

годишна възраст; 

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана 

горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства; 

3.  Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и 

ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта. 

 

Допустими разходи: 

• Разходи за материални инвестиции: 

1. Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: 

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи 

необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, 

когато са пряко свързани с изпълнението на проекта; 

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична 
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преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи 

промишлената преработка, до пазарната цена на актива; 

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на 

недървесни горски продукти; 

2.Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: 

 - отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 

годишна възраст; 

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана 

горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства; 

3.    Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и 

ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта. 

 

Разходи за нематериални инвестиции: 

1.Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 

допустимите инвестиции по проекта.  

2.Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация 

на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; 

3.Закупуване на софтуер; 

4.Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на 

качеството и подготовка за сертификация. 

 

Условия за допустимост 

• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако 

предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва 

бенефициента  позволява подходящото му ефикасно използване; 

• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии; 

• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с 

площ минимум 1.0 ха; 

• Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са 

регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на 

държавата в тях не превишава 25%; 

• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори; 

• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина 

са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла 

дървесина годишно. 

• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски 

продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на 

дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност. 

• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата 

гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане; 
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• Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази 

мярка. 

 

8.6.4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 10 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 90 000 лева 

 

8.6.5. Интензитет на подпомагане 

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разход. 

8.6.6. Размер на финансовата помощ  

Бюджетът на тази мярка е в размер на  17 550 лева 

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 45 000 лева. 

 

8.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

8.6.7.1.Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 

иновации преработвателната промишленост -20 т. 

• Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на 

предприятието  -10 т 

• Иновации според % инвестиции: над 30% - 10 т. 

8.6.7.2.Проектът е на  територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и 

 над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент) – 10т.;  

• от 30% до 60% -5 т. 

• над 60% - 10 т 

8.6.7.3.Проектът е за инвестиция за техника, която притежава валиден сертификат 

за съответствие с одобрения тип – 10 т.; 

8.6.7.4.Проектът е за  преработка и е с подсигурена собствена или договорена 

суровина от местни доставчици – 15 т. 

• над 50% - 10 т 

• над 85 % - 15 т. 

8.6.7.5.Проектът осигурява  устойчива заетост в селските райони – 15 т. 

 за всяко работно място – 5 т.,максимум 15 т. 

8.6.7.6.Оценка на кандидата – до 30 т. 

• Опит на кандидата - 20 т. 

 Наличие на подходящо образование в сферата на подпомаганата дейност - 5 т. 

 Предприятието е съществуващо и има доказан положителен финансов  

резултат за последните 3 години – 10 т.; 

 Изпълнен успешно проект по мярка 123 или 8.6 -  5 т. 

 

• Наличие на необх. финансиране – 10 т. 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансират не 

по-малко от 70% от инвестицията – 5т.; 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансират не 

по-малко от 90 % от инвестицията – 10 т. 

ОБЩО: 100т. 
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ОПОС 

(ЕФРР) 

МИГ не предвижда мерки 

ОПНО

ИР 

(ЕСФ) 

МИГ  не предвижда мерки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 

 

Мярка 1: „Нова заетост и стимулиране на микро- и малки предприятия“ 

 

1.Описание на целите и обхвата на мярката 

По данни от осъществени проучвания на територията, нивото на безработица в 

община Троян е 7.4% от икономически активното население, в община Априлци е 9.5%, 

а в община Угърчин достига до 51.12%, където нивото на безработица е в пъти по-високо 

от нивото на безработица в страната. От регистрирани 1181 безработни на територията 

на общините Троян и Априлци, 491 лица са над 50г., а 145 са младежите до 29 годишна 

възраст. Данните за община Угърчин показват, че от 821 регистрирани лица в Агенцията 

по заетостта, 288 са над 50 годишна възраст, а младежите – до 29 годишна възраст са 162 

лица. Затова прилагането на мярката е важно за територията. 

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до 

заетост и качеството на работните места“ на  ОП РЧР 2014 - 2020г. и обхваща следните 

инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ): 

Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните 

лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и 

чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”  

СЦ 1 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст 

от 30 и 54 г. вкл.; 

СЦ 2 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско 

образование на възраст от 30 и 54 г., вкл.; 

СЦ 3 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54-

годишна възраст. 

Целеви групи, към които е насочена мярката: 

 Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени 

лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на 

пазара на труда . Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл; 

 Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени 

лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на 

пазара на труда . Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл. но с ниско образование (под 

средно) 

 Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени 

лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на 

пазара на труда2 .  но на възраст над 54 г. 

 

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите 

хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или 

обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и 

младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за 
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младежта“ (с финансиране от ЕСФ) 

СЦ 1 Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и 

обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, 

стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване 

на образованието. 

СЦ 2: Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на 

възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по- ниска образователна степен, които са завършили 

обучение или са включени в заетост. 

СЦ 3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна 

заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., 

които са със завършено средно или висше образование; 

Целеви групи, към които е насочена мярката: 

 Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на 

възраст от 15 до 29 г. вкл.; 

 Търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или 

по-ниска образователна степен; 

 Търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или 

висше образование 

 

Описание на целите: 

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни 

места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством 

комбинация от дейности за осигуряване на заетост, на мотивационни обучения и 

предоставяне на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.  

 

При изпълнението на мярката се дава приоритет върху следните две целеви групи: 

 безработни или неактивни лица над 54 г. 

 безработни младежи до 29 г., със завършено средно или висше 

образование. 

 

Описание на обхвата – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 

2. Допустими получатели 

Допустими по настоящата мярка са следните бенефициенти (кандидати и 

партньори): 

- Работодатели;  

- Неправителствени организации;  

- Общини. 

 

3. Допустими дейности и разходи 

 

Допустими дейности по ИП 1 : 

1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на 

неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги 

за заетост;  
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2. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно 

упражняването на трудови и осигурителни права;  

3. Психологическо подпомагане;  

4. Предоставяне на мотивационно обучение;  

5. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или 

придобиване на нова;  

6. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;  

7. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или 

обучение;  

8. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване  

9. Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица 

от групите в неравностойно положение на пазара на труда.  

10. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от 

групите в неравностойно положение на пазара на труда.  

11. Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при 

наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с 

предоставянето на посреднически услуги за работодателите.  

 

Допустими дейности по ИП 3: 

1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на 

трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;  

2. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в 

образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. 

информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на 

работа и др.;  

3. Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;  

4. Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице - мотивационни 

обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за 

придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по 

предприемачество;  

5. Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа 

(чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;  

6. Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;  

7. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи;  

8. Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна 

стопанска дейност и предприемачество;  

9. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и 

бизнес умения;  

10. Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи 

програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.  

 

Допустими разходи: 

 Наемане на безработни и/или неактивни лица за период  до 12 месеца на нови 

работни места на лица от приоритетни целеви групи;. 

 разходи за възнаграждениеи осигурителни вноски при заетост за период до 12 
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месеца на лица от приоритетни целеви групи; 

 разходи за възнаграждение до 9 месеца и осигурителни вноски до 12 месеца на 

лица извън приоритетни целеви групи. 

Работодателят е длъжен да запази работното място за минимум 6 месеца на лицата от 

приоритетните целеви групи, след приключване на дейностите по проекта. 

 Предоставяне на мотивационно обучение. 

 Разходи за извършване на мотивационно обучение. 

 Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица: 

 Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване 

и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар – до 30% от преките допустими разходи; 

 Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. 

ремонтни дейности, в случай на необходимост: 

 Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се адаптират нови работни 

места за хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи; 

Други разходи: 

 Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи 

по проекта; 

 Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност; 

4.Финансови параметри за проектите: 

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 20 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 120 000 лева 

 

5. Интензитет на подпомагане: 

Подпомагането по тази мярка ще бъде до 100% от общите допустими разходи 

 

6. Размер на финансовата помощ:  

Бюджетът на тази мярка е в размер на 286 907,18  лева  

Размерът на финансова помощ за един проект не може да надвишава 120 000 лева. 

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани обективните 

критерии за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП 

РЧР 2014 – 2020г. 

 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин ще използва и следните специфични и обективни 

критерии за оценка: 

1. Обучителните дейности и заетостта по проекта са насочени към развитие и съхранение 

на местната култура, традиции, занаяти   – 20т. 

2. Обучителните дейности и заетостта по проекта са насочени към развитие и съхранение 

на традиционни за територията производства   – 20т. 

3. Проектът е свързан с друга дейност, финансирана  по друга мярка от СМР – 20т. 

4. Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ – 20т. 

5. Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване – 20т. 

Общ брой точки: 100 
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Мярка 2: „Уча и работя“ (алтернатива - „ЗНАМ И МОГА“) 

 

1.Описание на целите и обхвата на мярката 

По данни от осъществени проучвания на територията, нивото на безработица в 

община Троян е 7.4% от икономически активното население, в община Априлци е 9.5%, 

а в община Угърчин достига до 51.12%, където нивото на безработица е в пъти по-високо 

от нивото на безработица в страната. От регистрирани 1181 безработни на територията 

на общините Троян и Априлци, 491 лица са над 50г., а 145 са младежите до 29 годишна 

възраст. Данните за община Угърчин показват, че от 821 регистрирани лица в Агенцията 

по заетостта, 288 са над 50 годишна възраст, а младежите – до 29 годишна възраст са 162 

лица. Затова прилагането на мярката е важно за територията. 

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до 

заетост и качеството на работните места“ на  ОП РЧР 2014 - 2020г. и обхваща следните 

инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ): 

Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните 

лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и 

чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”  

СЦ 1 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст 

от 30 и 54 г. вкл.; 

СЦ 2 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско 

образование на възраст от 30 и 54 г., вкл.; 

СЦ 3 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54-

годишна възраст. 

Целеви групи, към които е насочена мярката: 

 Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени 

лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на 

пазара на труда . Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл; 

 Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени 

лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на 

пазара на труда . Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл. но с ниско образование (под 

средно) 

 Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени 

лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на 

пазара на труда2 .  но на възраст над 54 г. 

 

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите 

хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или 

обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и 

младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за 

младежта“ (с финансиране от ЕСФ) 

СЦ 1 Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и 

обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, 

стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване 

на образованието. 

СЦ 2: Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на 
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възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по- ниска образователна степен, които са завършили 

обучение или са включени в заетост. 

СЦ 3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна 

заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., 

които са със завършено средно или висше образование; 

Целеви групи, към които е насочена мярката: 

 Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на 

възраст от 15 до 29 г. вкл.; 

 Търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или 

по-ниска образователна степен; 

 Търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или 

висше образование. 

 

Описание на целите: 

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни 

места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством 

комбинация от дейности за осигуряване на заетост, на мотивационни обучения и 

предоставяне на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.  

 

Целта на мярката е интеграция на безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро 

по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или 

институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните 

нужди на работното място и субсидия за заетост. Ще спомогне за улесняването на 

наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или 

усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както 

и придобиването на професионална квалификация. Натрупването на ценен 

професионален опит и възможностите за продължителна заетост на всички обхванати 

безработни, ще помогнат за по-успешната им реализация на пазара на труда в 

дългосрочен план. 

 

При изпълнението на мярката се дава приоритет върху следните две целеви групи: 

 безработни или неактивни лица от 30 до 54 г. 

 безработни или неактивни лица над 54 г. 

 безработни младежи до 29 г. с основно и по-ниско образование. 

 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 

2. Допустими получатели 

Допустими по настоящата мярка са следните бенефициенти (кандидати и 

партньори): 

- Работодатели;  

- Общини;  

- Неправителствени организации;  

 

3. Допустими дейности и разходи 

Допустими дейности по ИП 1 : 



59 

 

1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на 

неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги 

за заетост;  

2. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно 

упражняването на трудови и осигурителни права;  

3. Психологическо подпомагане;  

4. Предоставяне на мотивационно обучение;  

5. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или 

придобиване на нова;  

6. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;  

7. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или 

обучение;  

8. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване  

9. Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица 

от групите в неравностойно положение на пазара на труда.  

10. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от 

групите в неравностойно положение на пазара на труда.  

11. Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при 

наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с 

предоставянето на посреднически услуги за работодателите.  

 

Допустими дейности по ИП 3: 

1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на 

трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;  

2. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в 

образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. 

информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на 

работа и др.;  

3. Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;  

4. Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице - мотивационни 

обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за 

придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по 

предприемачество;  

5. Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа 

(чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;  

6. Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;  

7. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи;  

8. Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна 

стопанска дейност и предприемачество;  

9. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и 

бизнес умения;  

10. Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи 

програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.  

 

Допустими разходи: 

 Предоставяне на обучение за професионална квалификация и/или ключови 

компетенции. 

 Разходи за извършване на обучения за професионална квалификация за 

придобиване на първа, втора и трета квалификационна степен или обучение за 

придобиване на част от професия (първа, втора и трета квалификационна степен); 

 Разходи за извършване на обучения по ключови компетентности. 
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 Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца на нови 

работни места или съществуващи свободни работни места. 

 разходи за възнаграждение и осигурителни вноски при заетост за период до 12 

месеца на лица от приоритетни целеви групи; 

 разходи за възнаграждение до 6 месеца на лица извън приоритетни целеви групи. 

 Други разходи: 

- Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими 

разходи по проекта; 

- Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност до 1 на сто от 

общите допустими разходи по проекта. 

 

4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходипо тази мярка е 50 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 150 000 лева 

 

5. Интензитет на подпомагане 

Подпомагането по тази мярка ще бъде до 100% от общите допустими разходи. 

 

6. Размер на финансовата помощ  

Бюджетът на тази мярка е в размер на 439 578,84 лева 

Финансовата помощ за един проект по тази мярка не може да надвишава 150 000 лева. 

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани обективните 

критерии за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП 

РЧР 2014 – 2020г. 

 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин ще използва и следните специфични и обективни 

критерии за оценка: 

1. Обучителните дейности и заетостта по проекта са насочени към развитие и съхранение 

на местната култура, традиции, занаяти   – 20т. 

2. Обучителните дейности и заетостта по проекта са насочени към развитие и съхранение 

на традиционни за територията производства   – 20т. 

3. Проектът е свързан с друга дейност, финансирана  по друга мярка от СМР – 20т. 

4. Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ – 20т. 

5. Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване – 20т. 

Общ брой точки: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Мярка 3: „Интегрирани и здрави“ 

1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Процедурата се реализира в рамките на ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ 

НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” на ОП РЧР и 

обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ): 

Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите” 

Специфична цел: „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, 

включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху 

ромите, мигранти, участници с произход от други държави“. 

Целите на мярката са насочени към дейности по следните направления: 

 Подобряване на достъп до заетост; 

 Подобряване на достъп до образование; 

 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги; 

 Развитие на местните общности и преодоляване на стереотипи. 

Задължителни са дейностите по направление „Подобряване на достъпа до социални и 

здравни услуги“ в комбинация с дейностите по минимум още едно направление от 

останалите. 

Заложените дейности  са в съответствие с Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите, с областните стратегии и общинските планове за 

развитие. 

По направени проучвания и анализи, считано за 2015 година около 90% от лицата, 

които ежемесечно получават социални помощи са роми. 

Социално слаби, които получават енергийни помощи са около 3.6% от населението. 

40% от населените места на територията на община Угърчин са с население под 100 

души. Жителите на тези населени места живеят при затруднени условия, с ниско ниво на 

социална интеграция, при висока степен на бедност и изолация. 

Основните целеви групи към които е насочена мярката са представителите на ромската 

общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или жертва на 

дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, 

селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация 

на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация 

(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална 

сегрегация, пространствена изолация и др.). 

Целеви групи: 

Представителите на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск 

и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на 

населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице 

концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и 

маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични 

услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.). 

 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

2. Допустими получатели 

- Общини Троян, Априлци и Угърчин; 
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- Неправителствени организации  и читалища със седалище на територията на 

МИГ; 

- Социални предприятия. 

По настоящата мярка са допустими партньори: - работодатели със седалище на 

територията на МИГ. 

 

3. Допустими дейности и разходи 

 

  Допустими дейности по направления: 

Задължителни дейности: 

Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване 

достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани 

междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; 

предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на 

представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и 

здравните им права; насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; 

повишаване здравната култура и др.;  

 

Допълнителни дейности: 

Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически 

неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и 

консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на 

обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната 

икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.;  

Направление „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното 

отпадане от училище; интеграция в образователната система на деца и младежи; 

подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на 

възрастни;  

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 

стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за 

социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и 

маргинализирани общности и за общностно развитие; общностни дейности за промяна 

на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване; подкрепа за 

включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и 

местни политики; инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за 

популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на 

традиционните дейности и талантите (ззанаяти и изкуства). 

 

Допустими разходи за: 

 Активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на 

работа; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; 

мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване в стажуване, 

чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на 

самостоятелната заетост и др.; 

 Превенция на ранното отпадане от училище; интеграция в образователната система 

на деца и младежи; подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско 

развитие; ограмотяване на възрастни; 

 Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в 

т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на 

целевата група; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна 
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медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността 

относно социалните и здравните им права; насърчаване семейното планиране и 

отговорното родителство; повишаване здравната култура и др.; 

 Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-

икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани 

общности и за общностно развитие; общностни дейности за промяна на практики, 

имащи негативно влияние върху социалното включване; подкрепа за включване на 

целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни 

политики; инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за 

популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата 

на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).  

 

4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е  30 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 150 000 лева 

 

5. Интензитет на подпомагане 

Подпомагането по тази мярка ще бъде до 100% от общите допустими разходи 

 

6. Размер на финансовата помощ  

Бюджетът на тази мярка е в размер на 138 101,17 лева 

Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка не може да надвишава 

150 000 лева 

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани обективните 

критерии за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП 

РЧР 2014 – 2020г. 

 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин ще използва и следните специфични и обективни 

критерии за оценка: 

1. Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на 

узвимите групи от населението, роми и други представители на рискови групи  – 20т. 

2. Проектът отговаря на целите на Националната стратегия за интегриране на ромите 

2012 – 2020г., областната стратегия и общинския  план за интегриране на ромите, 

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 2020г., и общинската стратегия за развитие на социалните услуги – 20т. 

3. Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ – 20т. 

4. Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване – 20т. 

5. Проектът включва междуобщинско сътрудничество в социалната сфера -   20т. 

Общ брой точки: 100 
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Мярка 4: „Социална икономика“ 

1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Процедурата се реализира в рамките на ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ 

НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” на ОП РЧР 

2014-2020г. и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ): 

Инвестиционен приоритет № 4: „Насърчаване на социалното предприемачество и на 

професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” 

Специфична цел : „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след 

получена подкрепа“ 

На територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин няма създадени социални 

предприятия. Проучванията и анализите на територията показаха необходимост и заявен 

интерес от страна на общините (основно от община Троян, където около 10% от 

населението на общината са хора с увреждания) и други работодатели за подобряване на 

социалните услуги за населението посредством създаване на социални предприятия за 

осигуряване на заетост на представители на уязвими групи от населението.  

Описание на целите 

В резултат от изпълнението на дейностите, заложени под настоящия инвестиционен 

приоритет, се цели да се подобри и достъпа до финансиране на социалните 

предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за 

създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно 

към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните 

предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като 

важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. 

Осигуряването на заетост на уязвими социални групи в обществото ще доведе и до 

устойчивост на мерките в сферата на социалната политика. 

Целеви групи, към които е насочена мярката: 

- хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица;  

- представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и 

специализирани предприятия за хора с увреждания;  

- лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество. 

 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 

2. Допустими получатели 

- Работодатели;  

- Специализирани предприятия на хора с увреждания; 

- Общини Троян, Априлци и Угърчин; 

- Неправителствени организации със седалище на територията на МИГ;  

- Доставчици на социални услуги. 

 

3. Допустими дейности и разходи 

Допустими дейности: 

 Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и 
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кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;  

 Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество;  

 Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в 

сектора на социалната икономика;  

 Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните 

предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;  

 Оборудване и адаптиране на работни места;  

 Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение 

на добри практики в сферата на социалната икономика;  

 Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на 

социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с 

увреждания;  

 Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;  

 Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната 

икономика.  

Допустими разходи 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите трябва да 

отговарят едновременно на следните условия:  

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се 

извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;  

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект 

категории разходи; 

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности; 

 4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на 

Европейския съюз и българското законодателство; 

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на 

чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за 

допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и 

за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на 

документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни 

помощи. 

 

4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи по тази мярка е  40 000 лева 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 200 000 лева 
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5. Интензитет на подпомагане 

Подпомагането по тази мярка ще бъде до 100% от общите допустими разходи 

 

6. Размер на финансовата помощ  

Бюджетът на тази мярка е в размер на 414 873.85 лева 

Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка не може да надвишава 

200 000 лева. 

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани обективните 

критерии за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП 

РЧР 2014 – 2020г. 

 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин ще използва и следните специфични и обективни 

критерии за оценка: 

1. Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на 

хората с увреждания и други представители на рискови групи  – 20т. 

2. Проектът е свързан с друга дейност, финансирана  по друга мярка от СМР – 20т. 

3. Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ – 20т. 

4. Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване – 20т. 

5. Проектът включва междуобщинско сътрудничество в социалната сфера -   20т. 

Общ брой точки: 100 

 

Всички избрани мерки от ОПРЧР 2014-2020г. ще се изпълняват в съответствие с 

правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент 

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

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 

помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г. 

 

За целите на настоящата стратегия, недопустими бенефициенти по включените 

мерки от ОП РЧР 2014-2020г. са земеделските производители. 
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ОПИК Мярка: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин» 

 

1.Описание на целите и обхвата на мярката 

Мярка «Подобряване производствения капацитет в МСП» е по Приоритетна ос 

2,Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП”от ОПИК 2014 – 

2020г. 

 

Описание на целите: 

Третата област на интервенция на ОПИК 2014-2020г. (капацитет за растеж на 

МСП) цели да ускори темпа на растеж („бърз― растеж) и следва да създаде 

възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на 

продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа 

с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за 

насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране. Следва 

да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие 

във веригата на добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост 

при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда. 

Отчитайки тези обстоятелства и позицията на бизнеса и неговите организации, 

стратегията  предвижда през периода 2016 - 2020г. да инвестира в подобряване на 

производствените процеси в предприятията и преминаването към високо технологични 

и базирани на знанието – технологии за усъвършенстване на производството,  

управление на качеството и повишаване на възможностите за експортна ориентация и 

достъпа до международни пазари.  

Значителен потенциал за повишаване на конкурентоспособността и 

производителността на предприятията съществува в развитието на електронните 

приложения и услуги и използването на системи за управление на бизнеса. 

 

Принос към следните резултати от Споразумението за партньорство:  

 повишаване на обема на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;   

 подкрепа за клъстери;  

 подкрепа за МСП за участие в промоционални дейности:  

 подкрепа за МСП за въвеждане на сертификати;  

 подкрепа за проекти на МСП за растеж и експорт;  

 увеличение на дела на износа в общия оборот на МСП.  

Чрез изпълнението на индикативните мерки по този инвестиционен приоритет се 

цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна 

конкурентоспособност на българските МСП, с оглед повишаване на  

производителността и експортния им потенциал. 

Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните 

предимства на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност 

на производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната 

ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, подобрен 

капацитет за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики. 

 

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 

2. Допустими получатели 

Малки и средни предприятия от територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин. 

 

Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа дейност 

по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от посочените групи 
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сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност. 

Приоритетно се подкрепят проекти, попадащи в тематичните области на 

Иновационната стратегия. за интелигентна специализация. 

 

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 

651/2014. 

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат 

безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на 

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

 

3. Допустими дейности и разходи 

Допустими дейности 

Предвидено е подкрепата в рамките на този инвестиционен приоритет да бъде насочена, 

без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности и комбинации от тях:  

• общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет 

за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство 

и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски 

и международни знания и технологии;  

• подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на 

управленски капацитет;  

• подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез 

насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и 

услуги;  

• подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за 

развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП;  

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или 

 

2/Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите 

продукти и услуги, и/или 

 

3/Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията 

и/или 

 

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност 

и ефикасност в производствения процес. 

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и 

нематериални активи, свързани със: 

− създаването на нов стопански обект;  

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект. 

 

Допустими разходи 

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта; 

2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта. 

 

Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на 

малките и средните предприятия 2014-2020 
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Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: 

С20 „Производство на химични продукти“ 

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ 

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти“ 

С27 „Производство на електрически съоръжения“ 

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и 

издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 

J61 „Далекосъобщения“ 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства 

С10 „Производство на хранителни продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

С14 „Производство на облекло“ 

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм“ 

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, 

без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ 

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 

С31 „Производство на мебели“ 

С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 

 

4.Финансови параметри за проектите 

Минимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 50 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 390 000 лева. 

 

5. Интензитет на подпомагане 

За малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%; 

За средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%  

Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de 

minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 
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352 от 24.12.2013г. 

 

6. Размер на финансовата помощ  

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 1 955 830 лв. 

Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка на малко предприятие не 

може да надвишава 273 000 лева. 

Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка на средно предприятие не 

може да надвишава 234 000 лева. 

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се 

определя в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление 

на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ от Указанията на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020г. 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” ще използва и 

следните специфични и обективни критерии за оценка: 

1. Проект свързан с въвеждане на нова услуга или продукт за населението – 25 т. 

2. Проект свързан с развитие на типичен за територията продукт и рекламиращ 

територията -25 т. 

3. Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, 

намаляване на вредните емиси и опазване на водните ресури и почвата. -25 т 

4. Проектът отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014-2020г. и на целите и 

мярката по стратегията за ВОМР и е насочен към повишаване на експорта на 

предприятието – 25т. 

ОБЩО: 100т. 

 

ПМДР 

(ЕФР

МД) 

МИГ не предвижда мерки 

 Общи финансови условия за всички мерки, включени в стратегията за ВОМР 

Допустими разходи по мерките от стратегията  са: 

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013; 

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 

1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;  

3. определени в Постановление № 119 от 2014 г. на Министерския съвет за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 52, 

76 и 101 от 2014 г.) и в насоките за кандидатстване за ОПОС 2014 – 2020 г., ОПРЧР, 

ОПИК,  ОПНОИР и ПМДР, когато в стратегия за ВОМР се предвижда финансиране на 

дейности по повече от един фонд. 

Недопустими разходи: 

Не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност, получила 

финансиране от ЕСИФ, чрез стратегия за ВОМР. 

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи: 
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1. за лихви по дългове;  

2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите 

допустими разходи за съответната операция;  

3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

4. за обикновена подмяна и поддръжка; 

5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик 

на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или 

окончателно плащане за същия актив; 

7. за режийни разходи; 

8. за застраховки; 

9. за закупуване на оборудване втора употреба; 

10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 

11. за принос в натура; 

12. за инвестиции в селското стопанство –  закупуване на права за производство и 

плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното 

засаждане; 

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда; 

14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, 

независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за 

предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и 

консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; 

15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени 

преди посещение на място от МИГ; 

16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 

референтни разходи; 

17. определени в мерките от ПРСР 2014 –  2020 г., извън посочените в т. 1 – 15. 

 

От стратегиите за ВОМР са недопустими за финансиране разходи, определени в 

Постановление № 119 от 2014 г. на Министерския съвет за приемане на национални 

правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за 

финансовата рамка 2014 – 2020 г. и в насоките на съответните УО по отношение на 

разходите, финансирани от ОПОС 2014 – 2020 г., ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР и ПМДР за 

съответните операции/мерки, избрани в стратегията за ВОМР. 
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6. Финансов план: 

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

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 
 Мерки, финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР) 3 732 745.00 52.56 

 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 300 000.00 4.31 

 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

99 790,00 1,43 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 437 865,00 20,63 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура  

1 517 540.00  21.78 

7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура  

360 000.00 5.17 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти  

17 550,00 0,25 

 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) 1 279 461.04 18.36 

1. 
Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки 

предприятия 
286 907,18 4.12 

2. Уча и работя 439 578.84 6.31 

3. Интегрирани и здрави 138 101,17 1.98 

4. Социална икономика 414 873.85 5.95 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 830.00 28.07 

 Подобряване производствения капацитет в МСП на 

територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 
1 955 830.00 28.07 

 Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР) 0.00 0.00 

 …   

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 

6 968 036,04 100% 

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) 

1 091 915.00  

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

мерки: 
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Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2014 – 2020 година ще 

прилага мерки, финансирани от  Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, 

ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година, ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 година.  

Общият размер на осигурените финансови средства по настоящата стратегия е 6 968 036.04 

лева. 

В зависимост от заявения интерес от местната общност и идентифицираните нужди за 

развитие на територията на МИГ, от една страна, възможностите за финансиране, които 

осигуряват ПРСР и другите оперативни програми, от втора страна и потенциалът за развитие на 

територията, от трета страна, както и вследствие осъществени предварителни проучвания и анализ 

на територията по последни налични актуални данни – в резултат на всички тези фактори бе 

структурирана настоящата стратегия като насоки на интервенции  и във финансово отношение. 

При определянето на размера на финансирането по всяка една от мерките е използван 

диференциран подход. 

С най-голям финансов принос са средствата, осигурени от ПРСР 2014 – 2020 година, които 

възлизат  на 3 732 745.00 лева или 53.57 % от общия бюджет на стратегията. Разпределението на 

осигуреното финансиране за развитие на местния бизнес, за подобряване на условията и 

качеството на живот и за съхранение на културното наследство (мерки с допустими бенефициенти 

общини, НПО, религиозни общности) е в съотношение 64,76% към 35,24%. От мерките, насочени 

към подпомагане на местния бизнес най-голям принос 1 437 865,00 лева от осигурените средства 

от ПРСР 2014 – 2020г. или 20,63 % от общия размер на осигурения финансов принос за проекти е 

мярка 6.4.1. Мярката  насърчава развитието на неземеделски дейности като развитие на туризма в 

района, производството или продажбата на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора, развитието на услуги във всички сектори, производството на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за собствено потребление, както и развитие на занаятите (включително 

предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други 

неземеделски дейности. 

От мерките, финансирани от ПРСР, насочени към подопряване на условията за живот с най-

голям финансов принос е мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - 1 517 540.00 лв. По мярката могат да бъдат 

финансирани дейности за изграждане или ремонт на социална инфраструктура, общински сгради 

за обществени услуги, с цел подобряване тяхната енергийна ефективност, на спортна или културна 

инфраструктура и други.  

Земеделските стопани ще бъдат подпомогнати с 300 000.00 лв. за инвестиции, осигуряващи 

подобряване ефективността на фермите. Приоритетно ще бъдат подпомагани чувствителните 

сектори - овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство. Предприятията от хранително-

преработвателния сектор ще бъдат подпомагани в размер на 99 790,00 лв. за инвестиции в процеси 

и технологии, придобиване на нови машини и оборудване за съхранение, преработка, пакетиране, 

охлаждане, замръзяване и сушене, с цел запазване качеството на продукцията. За предприятията за 

първична преработка на дървесина са осигурени  17 550,00 лв. под формата на публичен принос за 

закупуване на машини и оборудване за първична преработка, а също така и за закупуване на 

специализирана горска техника с цел подобряване икономическата стойност на горите. 

На следващо място по финансов принос на стратегията е мярка „Подобряване 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин“, осигурена 

за финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 година. Размерът на 

осигурените средства е 1 955 830.00 лева или 28.07 %  от общия размер на осигурения финансов 

принос на стратегията за изпълнение на проекти. Инвестициите ще бъдат насочени към подкрепа 

за малки и средни предприятия за дейности за подобряване на производствените процеси, за 

добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, за 

разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията или за внедряване на 

нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения 
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процес. 

 На трето място, но не на последно място по значимост е осигурения финансов ресурс по 

включени мерки от стратегията, финансирани  от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -  

2020 година - 1 279 461.04 лева или 18.36 % от осигурените средства. Финансовият принос, 

осигурен от ОПРЧР е разпределен между четири мерки. Най-много средства са осигурени за мярка 

2 „Уча и работя“ – 439 578.84 лв. или  6.31 % от общия принос за проекти към стратегията. За 

мярка 4 „Социална икономика“, предвиждаща подкрепа за социални предприятия  са осигурени 

414 873.85 лева, което представлява 5.95 % от осигурения публичен принос по стратегията. За 

мерки „Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки предприятия“ и „Интегрирани и здрави“ са 

предвидени съответно 286 907,18 лв. и 138 101,17 лв.   

По-долу в графичен вид е представен размера на осигуреното финансиране от стратегията по 

приложимите програми. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

7.  План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

 Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци, Угърчин е 

структурирана по начин, по който има логическа връзка между формулираните цели и 

приоритети (базирани на направен анализ на територията), включените мерки и операции за 

интервенция на стратегията върху развитието на територията на МИГ и очакваните резултати от 

нейното изпълнение. 

Стратегия за ВОМР е разработена за период до 31 декември 2020 г.  

В стратегията е предвиден краен срок за изпълнение на дейностите по проектите към 

стратегията – до 30 юни 2023 г. 

За да бъде успешно реализирана стратегията е необходимо да бъде разработен реалистичен и 

ясен план за действие. Настоящият план за действие има за цел да анализира и идентифицира 

предпоставките и да планира дейностите, в изпълнение на стратегията, насочена към българските 

граждани, живеещи на територията на местната инициативна група и с това да подпомогне  
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нейното успешно изпълнение. 

Планът за действие съдържа няколко елемента, които се заключават в следното: 

 

1. Подписване на договор за изпълнение на стратегията. 

Между МИГ и УО на програмите, които предоставят финансиране за изпълнение на 

съответната стратегия за ВОМР, се сключва договор. След подписване на договора се пристъпва 

към реалното изпълнение на стратегията. В договора се описват правата и задълженията на МИГ. 

МИГ е задължена да: 

1. поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на 

органите на МИГ; 

2. информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;  

3. одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен график за приемите 

по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година; 

4. подготвя и публикува покана за подбор на проекти;  

5. публикува на електронната страница на МИГ указания и образци на документи за 

кандидатстване за всяка мярка не по-късно от 3 месеца преди публикуване на покана за подбор на 

проекти; 

6. приема заявления за финансова помощ;  

7. създава и поддържа електронен регистър за постъпилите проекти по стратегията за ВОМР, 

в който се отразява състоянието и движението на всеки проект; регистърът се публикува на 

електронната страница на МИГ;  

8. извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ; 

9. извършва преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на финансова помощ по 

стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 – 2020 г. и ПМДР; 

10. сключва договор като трета страна с одобрените кандидати съгласно правилата на 

съответната програма; 

11. осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага методически 

получателите на финансова помощ; 

12. осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е предвидено в 

процедурата по чл. 45, ал. 2, в нормативен акт или в договора; 

13. подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до ДФЗ – РА (за 

проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на съответната програма и за изготвяне на доклади за 

отчитане на изпълнението; 

14. изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. или от друг УО;  

15. в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по договора по чл. 38, годишен 

доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР; 

16. информира своевременно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и останалите УО за проблеми, 

възникнали при изпълнението на стратегията; 

17. за проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, в 

това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна 

информационна система, която е функционално свързана с Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република 

България за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020); 

18. за проектите по останалите програми въвежда в ИСУН 2020 информация за проектите в 

съответствие с правилата на съответната програма; 

19. предоставя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., на УО на програмите, страна по договора по чл. 

38, и на ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) възможност за наблюдение на 

заседанията на КИП; 

20. извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията. 

Спазването на поетите задължения от страна на МИГ посредством договора за 
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изпълнение на стратегията са неразделна част от прилагане на настоящия план за 

действие. 

 

2. Организиране на първата работна среща с всички ангажирани в процеса лица. 

Първата работна среща се предвижда да се състои след подписване на договора за 

изпълнение на стратегията. Целта на срещата е да се координират и съгласуват действията между  

екипа и партньорите, да се набележат краткосрочни цели и предприемат най-неотложните 

действия, свързани с подготовката на пакетите от документи за прием на заявления за 

подпомагане, подготовка на индикативен график за отваряне на приеми, подготовка на вътрешни 

нормативни документи, свързани с процедурите за приемане, оценка и одобрение на проекти. 

Първата работна среща би трябвало да отдели специално внимание и на това как ще се 

изпълняват дейностите, съпътстващи изпълнението на стратегията и плащанията по тях. На тази 

среща следва да се направи и оценка на ресурсите – материални и човешки, пряко ангажирани в 

изпълнението на стратегията. 

 

3. Сформиране на екипа за изпълнение на проекта. 

На първата работна среща следва да се представи  изпълнителният екип по прилагане на 

стратегията. Ще се осъществи разпределение на дейностите и задачите между членовете на екипа 

по проекта, разпределение на ангажиментите между членовете на КУО и КС. Ще бъдат 

определени  конкретните права и задължения на отделните членове, базирани на  техния опит, 

знания, умения и възможности да работят в екип. Особено важно е всеки да е наясно със своите 

отговорности. На тази база се подписват договорите за изпълнение. 

  

4. Създаване и поддържане на система за комуникация в екипа. 

Активното и ефективно общуване между членовете на екипа е от ключово значение за 

успешното изпълнение на проекта. 

Основните  средства за комуникация, които се предвижда да бъдат прилагани са следните: 

–  редовни срещи на екипа; 

–  паметни  бележки, протоколи, записки; 

–  изпращане на писма по поща или куриер; 

–  телефонни обаждания; 

–  ел. поща, интранет (вътрешна мрежа); 

–  интернет страница; 

–  скайп или друг вид гласова интернет комуникация; 

–  интернет група с ограничен достъп за обмен на информация и др. 

 

5. Избор на изпълнители за услуги 

Местната инициативна група прилага съответните процедури от Закона за обществените 

поръчки при избор на изпълнител за текущи разходи и популяризиране на стратегията на 

територията си на действие. Изборът на изпълнители за услуги ще се осъществява съгласно 

действащото законодателство в Р България. 

 

6. Съхранение на документите. 

Всеки бенефициент по Европейските Оперативни Програми е длъжен да съхранява 

оригиналите на документи на хартиен носител, а документите, подписани с универсален 

електронен подпис – на електронен носител, който дава възможност да бъдат възпроизвеждани. 

Затова, съществен елемент от Плана за действие е надлежното съхранение на проектната 

документация. 

Липсата на всеки един документ може да бъде открита при проверка на място от страна на 

УО на Програмата за развитие на селските райони и/или съответната Оперативната Програма, 

включена в настоящата стратегия. 

За целите на изпълнение на плана за действие, съхранението на проектната документация се 
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разглежда в два аспекта: 

I. Съхранение на документи, свързани с управлението на МИГ. 

Структурата на проектното досие е следната: 

- етикет (номер и наименование на проекта); 

- опис на документите; 

- проектно предложение; 

- договор, приложения и анекси (когато е приложимо); 

- договори на бенефициента с изпълнители на услуги; 

- тръжна документация; 

- технически доклади (междинни и окончателен) и приложения; 

- финансови отчети; 

- искания за плащане и проложения; 

- доклади от проверките на място; 

- доклади за открити нередности; 

- данни за предприетите мерки за публичност; 

- одитни доклади; 

- кореспонденция с УО на Оперативната Програма илиДФ „Земеделие“ - РА 

 

II. Съхранение на документи на проекти на бенефициенти към СМР. 

 Структурата на проектното досие е следната: 

- етикет (номер и наименование на проекта); 

- опис на документите; 

- заявление за подпомагане; 

- проектно предложение и приложени изискуеми  документи; 

- договор, приложения и анекси (когато е приложимо); 

- договори на бенефициента с изпълнители на доставки/услуги; 

- тръжна документация за избор на изпълнител; 

- документи, свързани с оценката и одобрението на проекта; 

- искания за плащане и проложения; 

- доклади от проверките на място 

- доклади за открити нередности 

- данни за предприетите мерки за публичност; 

- кореспонденция с УО на Оперативната Програма или ДФ „Земеделие“ – РА. 

 

7. Изисквания за информиране и публичност. 

При реализиране на стратегията се съблюдават всички изисквания за информация и 

публичност, както при изпълнението на настоящата стратегия, така и от страна на 

бенефициентите по проекти. За разпространяване и оповестяване на резултатите от изпълнението 

на стратегията ще бъде разработен План за визуализация и публичност. Минимумът изискания в 

плана за визуализация и публичност са: 

1. Целите и целевите групи, включително заинтересовани лица, обхванати от стратегията; 

2. Съдържанието на мерките за информация и публичност, включително дейности, 

комуникационни инструменти и времева рамка като се има предвид добавената стойност и 

влиянието на финансирането по стратегията; 

3. Поне две информационни дейности относно напредъка, постиженията и резултатите  като 

например семинар или конференция със заинтересованите страни; 

4. Пресконференция или събитие за пресата, включително дейност относно откриването 

и/или приключването на проекта; 

5. Мерки, благодарение на които информацията за проекта да бъде достъпна в интернет – или 

посредством специална за целта интернет страница, или посредством специални за целта уеб 

страници във вече съществуващ уеб сайт; 

6. Информация за контакт с отговорника в екипа за изпълнение на проекта относно 



78 

 

изпълнението на мерките за информация и публичност; 

7. Информация за това как и къде може да бъде намерена информация за оценка на 

изпълняваните мерки за публичност с оглед видимостта  и осведомеността относно проекта. 

За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си и 

следната информация: 

1. Одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

2. Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 

колективния върховен орган; 

3. Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 

колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица 

или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и 

групата от заинтересовани лица, които представлява; 

4. Устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;  

5. Регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, 

дейности, срок и стойност на поръчките; 

6. Профил на купувача съгласно чл. 22б от Закона за обществени поръчки; 

7. Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и 

предмета на сключения договор;  

8. Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР;  

9. Всички декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията 

за избор на проекти; 

10. Критерии за оценка на проектите; 

11. Решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за 

одобрение на проектите; 

12. Всички правила за работа на МИГ;  

13. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 

14. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред 

водещия фонд. 

 

 

8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 

капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията, и описание на 

специфичната уредба относно оценката: 

(не повече от 12 страници) 

8.1. Организационна структура на МИГ: 

- организационна 

структура/ 

схема. 

Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин е неправителствена 

организация, регистрирана за осъществяване на обществено-полезна дейност, 

в съответствие със ЗЮЛНЦ.  

Организационтата структура на МИГ включва Колективен върховен орган, 

състоящ се от 58 лица, Колективен управителен орган, състоящ се от 11 

човека и Контролен съвет, състоящ се от председател и двама члена. 

Екипът по изпълнение  на стратегията се състои от изпълнителен директор, 

трима експерти, технически асистент, считоводител.  
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8.2. Управление на МИГ: 

- органи за 

управление и 

контрол; 

Общото събрание е Колективният върховен орган (КВО) на МИГ. КВО 

има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, 

непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Колективният върховен орган има следните правомощия и задължения: 

1. Изменя и допълва Устава; 

2. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски 

внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му по 

предложение на колективния управителен орган; 

3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна 

дейност и други вътрешни актове, в случай, че последните не бъдат 

възложени на други органи; 

4. Приема нови членове на сдружението, освобождава членовете на 

сдружението, подали молба за доброволно прекратяване на членството, взема 

решения за изключване на членове по предложение на Колективния 

управителен орган; 

5. Определя броя и членовете на Колективния управителен орган и 

членовете на КС, избира и освобождава същите, избира и освобождава 

председателя и заместник – председателя на КУО измежду неговите членове, 

избира председателя на КС на сдружението; 

6. Приема по предложение на КУО бюджет, основни насоки и програма 

за дейността на сдружението, годишния доклад за дейността и финансовия 

отчет на сдружението, както и годишните отчети на КУО и КС за дейността 

им;  

7. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени 

вноски от членовете на сдружението; 

8. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на 
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сдружението; 

9. Взема решения за участие в други организации на сдружението или за 

прекратяването на сдружението, в съответствие с чл. 32, ал. 1, т. 10 от 

настоящия Устав; 

10. При прекратяване на сдружението взема решение за начина за 

разпределянето на останалото имущество – движими вещи и недвижими 

имоти и парични средства, след удовлетворяването на кредиторите на 

сдружението; 

11. Взема решения за откриване и закриване на клонове по предложение 

на КУО; 

12. Взема решения по всички други въпроси предвидени в устава и 

свързани с дейността на сдружението; 

13. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които 

противоречат на закона, устава, добрите нрави, или други вътрешни актове, 

регламентиращи дейността на сдружението; 

14. Взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове; 

15. Освобождава предсрочно Председателя и зам. Председателя на КУО 

или членове на КУО и КС при злоупотреба с доверието на сдружението, 

нарушаване на Устава или на законите в РБ; 

16. Разглежда и решава жалби против решенията на Колективния 

управителен орган. 

 

Колективният управителен орган (КУО) на сдружението изпълнява 

решенията на КВО. Състои се от педседател, зам.председател и девет члена. 

КУО има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, 

непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Колективният управителен орган има следните правомощия и задължения: 

1. Представлява сдружението чрез Председателя си както и определя 

обема на представителната власт на други негови членове;  

2. Ръководи дейността на сдружението между две събрания на КВО; 

3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на КВО; 

4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;  

5. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава 

не спадат в правата на друг орган; 

6. Определя адреса на сдружението; 

7. Разработва програма за дейността и бюджета на сдружението и ги 

предлага за гласуване от КВО; 

8. Подготвя проекти за решения на КВО; 

9. Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на сдружението; 

10. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на 

сдружението, съгласно приетия бюджет; 

11. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към 

сдружението; 

12. Отчита се за дейността си пред КВО; 

13. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на 

сдружението; 

14. Определя реда и организира провеждането на дейността на 

сдружението и носи отговорност за това; 

15. Определя щатния състав на сдружението; 

16. Внася в КВО молбите за членство и прекратяване на членство в 
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сдружението;  

17. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към КУО, 

секции и клубове за подпомагане на дейността на сдружението. Определя 

броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на 

дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред КУО. 

Колективният управителен орган има и следните специфични функции:  

1. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури 

за функционирането на изпълнителните органи на сдружението; 

2. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на 

сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни 

правила и процедури на сдружението; 

3. Не по-късно от 31 декември на предходната година КУО на МИГ 

одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен график 

за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата 

календарна година. 

4. Взима решение за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с 

индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от 

потенциални получатели на финансова помощ. 

5. Изпълнява бюджета на Сдружението, приет от КВО. 

 

Комисия за избор на проекти (КИП). 

Комисията за избор на проекти ще бъде сформирана след одобрение на 

настоящата стратегия. КИП ще бъде сформирана в съответствие с 

изискванията на Наредба 22 от 14-ти декември 2015г., както следва: 

- за членовете на КИП ще бъдат наемани служители на МИГ, членове на 

колективния върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители; 

- членовете на КИП ще са  лица, различни от извършилите проверката за 

административно съответствие и допустимост и от членовете на колективния 

управителен орган.  

- не по-малко от 1/3 от членовете на комисията ще са членове на 

колективния върховен орган; 

- делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да 

превишава 50 на сто от имащите право на глас членове; 

- външните експерти-оценители трябва да притежават необходимата 

квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.  

- описание на 

позициите и 

изискванията към 

изпълнителния 

директор и 

персонала. 

Екипът по прилагане на СМР се състои от изп. директор, експерти – 2 бр. 

и технически асистент. Счетоводната отчетност ще бъде възложена като 

външна услуга. 

Изпълнителният директор и екипът по прилагане на стратегията 

изпълняват решенията на КУО. 

Изп. директор и експертите са избрани в съответствие с изискванията на 

Наредба 22 от 14.12.2015г.  

Изп. директор отговаря на следните изисквания: 

1.завършено висше агрономическо образование, степен „магистър“; 

2.професионален стаж повече от 5 години;  

3.управленски опит, надвишаващ две години; 

4.опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 

100 хиляди лева, финансирани от ЕС, в т.ч.: 

- координатор по проект по подмярка 4.3.1_2 „Придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на територията за потенциални местна 

инициативна група на територията на общините Троян и Априлци” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР, 
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идентификационен № 4.3.1-2-03-6/16.09.2008г. на стойност 188 065.00 лв.; 

- изпълнителен директор на МИГ Троян и Априлци при реализиране на СМР 

за периода 2011 – 2014г., проект по договор № РД 50-139/13.10.2011г. на 

стойност 3 875 000 лв. 

 

Изпълнителният директор има следните функции: 

• Осигурява изпълнението на решенията на Колективния управителен орган; 

• Изготвя и предлага за приемане от Колективния управителен орган 

перспективна и годишна програма за работа на СДРУЖЕНИЕТО и годишен 

проекто-бюджет; 

• Организира набирането на средства за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

• Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния 

персонал на СДРУЖЕНИЕТО; 

• Решава въпроси, които в съответствие с Устава на СДРУЖЕНИЕТО му 

бъдат възложени от Колективния управителен орган; 

• Получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е гласуван и приет 

от Колективния управителен орган. 

• Ръководи работата на изпълнителния екип на „Сдружение МИГ - Троян, 

Априлци, Угърчин»; 

• Изготвя стратегически план за развитие на дейността на екипа; 

• Изготвя годишни административно-финансови планове  на екипа и 

отговаря за тяхното изпълнение; 

• Стимулира ефективната работа на екипа чрез въвеждане на иновационни 

методи на работа и управленски подходи; 

• Обобщава резултатите от изпълнението на програмата/проектите и други 

дейности и подготвя периодични и годишни отчети; 

• Съвместно със счетоводителя на организацията следи за правилното 

използване на средствата по програми и проекти; 

• Осъществява комуникацията с донорските програми на организацията;  

• Съвместно с техническия сътрудник изготвя и провежда процедури за 

избор на изпълнител за доставка и услуги; 

• Осигурява информация на КУО за работата на МИГ; 

• Следи за промени в нормативната база касаеща работата на сдружението; 

• Следи за възможности за финансиране на проекти в сферата на общностно 

и  местно икономическо развитие и генерира идеи за нови проекти на 

организацията; 

• Представлява организацията пред донорски организации, държавни 

институции и партньори; 

• Участва и изготвя презентации в семинари, конференции и международни 

събития от името на организацията; 

• Установява и поддържа редовни работни контакти с партньорите и 

клиентите на организацията: общини, НПО, международни организации, 

бенефициенти по финансиращите програми на организацията; 

• Консултира бенефициенти на програмите на МИГ; 

• Предоставя информация за дейността на организацията пред медиите;  

• Сключва договори от името на организацията до размер определен от КУО; 

• Извършва и други дейности от своята компетентност; 

• Взема решения в рамките на предоставените му правомощия от КУО на 

организацията.  

 

В екипа на МИГ са включени двама експерти. Експертният състав 

отговаря на изискванията на Наредба 22 от 14-ти декември 2015г. като: 
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1. имат завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

2. притежават професионален стаж, надвишаващ две години. 

Експерт 1 ще изпълнява следните функции: 

• Координира дейностите по прилагане на стратегията за ВОМР; 

• Подпомага работата на изпълнителния директор с необходимата 

оперативна информация; 

• Докладва ежемесечно на изпълнителния директор за изпълнената работа и 

съгласува с него предстоящите дейности; 

• Организира информационни кампании сред общността за популяризиране 

на мерките в стратегията и възможностите за кандидатстване с проекти; 

• Координира дейностите по изготвяне на пакет с документи за 

кандидатстване с проекти към стратегията; 

• Организира целият процес по кандидатстване и оценка на проекти към 

стратегията;  

• Изготвя периодични отчети за реализацията на стратегията за местно 

развитие; 

• Поддържа контакти с външни експерти, ангажирани за консултиране и 

оценка на проекти към стратегията; 

• Отговаря за комуникацията с УО на Програмата за развитие на селските 

райони; 

• Отговаря за връзките с други МИГ-ове на територията на страната и ЕС; 

• Отговаря за връзката с бенефициентите на стратегията за местно развитие; 

• Организира и следи дейностите по мониторинг на изпълнението на 

проектите към местната стратегия за развитие; 

• Организира посещение на място на проектите към местната стратегия за 

развитие; 

• Предоставя консултации и техническа помощ за отчетите на 

бенефициентите на стратегията;  

• Поддържа актуална информация за реализацията на стратегията за ВОМР; 

• Изготвя информация относно реализацията на стратегията до различни 

медии;  

• Следи за промени в нормативната база, касаеща ПРСР и изготвянето и 

реализацията на местни стратегии за развитие; 

• При необходимост представлява организацията на срещи и форуми по 

покана на партниращи и други организации; 

• Регулярно посещава срещите и обученията организирани от УО на ПРСР; 

• Извършва и други дейности възложени му/и от изпълнителния директор. 

 

Експерт 2 ще изпълнява следните функции: 

• Подпомага работата на основния експерт по прилагане на стратегия за 

ВОМР;  

• Докладва ежемесечно на изпълнителния директор за изпълнената 

работа и съгласува с него предстоящите дейности; 

• Участва в информационните кампании сред общността за 

популяризиране на мерките в стратегията и възможностите за кандидатстване 

с проекти; 

• Участва в дейностите по изготвяне на пакет с документи за 

кандидатстване с проекти към стратегията; 

• Приема и регистрира проекти на бенефициенти в изнесените офиси; 

• Приема отчети на финансирани проекти в изнесените офиси; 

• Дава консултации на бенефициенти в предварително обявени за това 

часове; 
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• Поддържа контакти с външни експерти, ангажирани за консултиране и 

оценка на проекти към стратегията; 

• Подпомага основния експерт при събирането на информация за 

финансираните проекти и изготвяне на периодични отчети;  

• Подпомага дейностите по мониторинг на изпълнението на проектите 

към местната стратегия за ВОМР; 

• Организира посещение на място на проектите към стратегия на 

територията на МИГ; 

• При необходимост представлява организацията на срещи и форуми по 

покана на партниращи и други организации; 

• Регулярно посещава срещите и обученията организирани от УО на 

ПРСР; 

• Извършва и други дейности възложени му от изпълнителния директор. 

 

Техническият асистент осигурява техническото обслуждане на офиса 

на МИГ като има следните специфични функции: 

• Окомплектова всички необходими документи съгласно изискванията на 

Програмата за развитие на селските райони; 

• Наблюдава и следи входящата и изходяща кореспонденция; 

• Оказва съдействие по всички оперативни въпроси в рамките на своите 

компетенции; 

• Техническо администриране изпълнението на сключени от МИГ договори с 

бенефициенти; 

• Участие като технически сътрудник в проекти на „Сдружение МИГ - Троян, 

Априлци, Угърчин”; 

• Подпомага подготовката на проекти и проектни предложения от името на 

Сдружението; 

• Подпомага подготовката на оферти, договори, допълнения към договори, 

както и други документи свързани с тяхното  изпълнение; 

• Участва и подпомага организирането на работни срещи, мисии, 

командировки, обучения, заседания; 

• Техническо и логистично съдействие при окомплектоване на проектните 

предложения на бенефициентите на МИГ; 

• Участва в информационната и организационна дейност на Сдружението; 

•Води кореспонденцията на „Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин”. 

 

Специфични функции на счетоводителя: 

- Изготвя и следи спазването на правила за финансово – счетоводна 

дисциплина в организацията; 

- Приема и издава надлежно попълнени счетоводни документи; 

- Съхранява счетоводните документи в архив; 

- Завежда счетоводните документи в съответните регистри; 

- Прави отчети и баланси за съответните финансови периоди;  

- Поддържа регистър за командировъчни заповеди, пътни листи и всички 

останали документи издавани от организацията;  

- Удържа и превежда в срок всички данъци, изискуеми според действащите 

закони; 

- Изготвя текущи и окончателни финансови отчети, съгласно поети 

договорни задължения, пред донорски организации и други контрактори; 

- Изготвя годишни отчети за изпълнението на бюджета на организацията;  

- Дава консултации на бенефициентите по финансовата част на проектите; 

- Извършва мониторинг на проекти във финансовата им част; 
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- Следи разходвания финансов ресурс на местната стратегия за развитие по 

мерки и години;  

- Преглежда отчети на финансирани организации; 

- Други, възложени от изпълнителния директор. 

 

Техническият асистент и счетоводителят  притежават трудов стаж, 

надвишаващ две години и завършено висше образование – степен 

„магистър“. 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:  

Местната инициативна група има доказан опит,  необходим за успешното изпълнение  на 

настоящата стратегия. 

 През предходния период – 2007 – 2013г., посредством Програмата за развитие на селските 

райони бяха финансирани и реализирани два проекта на територията на общините Троян и 

Априлци: 

1. Проект по подмярка 4.3.1_2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност 

на територията за потенциални местна инициативна група на територията на общините Троян и 

Априлци” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР, 

идентификационен № 4.3.1-2-03-6/16.09.2008г. на стойност 188 065.00 лв.; 

2. Изпълнена стратегия за периода 2011 – 2015г., проект по договор № РД 50-139/13.10.2011г. 

на стойност 3 875 000 лв. 

Настоящата стратегия за ВОМР бе изготвена в процеса на реализиране на дейности по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020г. – проект по договор № 

РД 50-180/07.12.2015г. 

 Част от екипа, в т.ч. изпълнителен директор, експерти, счетоводител участваха в предходните 

етапи на прилагане на Подхода ЛИДЕР на територията и ще продължат да работят в екипа на 

МИГ и през настоящия програмен период.  

Във връзка с прилагане на подхода ВОМР към местната инициативна група бе привлечена и 

трета община – община Угърчин, което е реално отражение на устойчивото развитие на 

организацията. 

От началото на прилагане на подхода ЛИДЕР до настоящия етап – на прилагане на ЛИДЕР 

под формата на Водено от общностите местно развитие, бяха изпълнени всички механизми, 

необходими за успешното реализиране на ВОМР: 

1. Изградено местно партньорство. 

"Местно партньорство" е неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и 

отговорности при изпълнението на проект, в което участват една или повече общини, юридически 

лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за 

народните читалища, лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, 

физически лица. 

На етапа на прилагане на подмярка 19.1 бе изградено местно партньорство с участието на 

трите общини – Троян, Априлци и Угърчин,  представители на местния бизнес и неправителствен 

сектор – физически и юридически лица, способни успешно да реализират СМР.  Настоящата 

стратегията е предназначена да надгражда силните страните - „активите“ на общността в 

социален, екологичен и икономически план, вместо само да компенсира наличието на проблеми. 

За тази цел изграденото местно партньорство посредством полученото финансиране ще реши  как 

то да бъде разходвано за развитие на територията. 

Съгласно изискванията на Наредба 22 от 14-ти декември 2015г. нито един от трите сектора не 

превишава 49%. 

2. Изграден капацитет, способен да реализира стратегията. 

В процеса на прилагане на подхода ЛИДЕР на етапа на изпълнение на дейности по проект по 

подмярка 4.3.1-2 и последващо изпълнение на СМР през ериода 2011 – 2015г. бе обучен част от 

ръководния и експертен състав, които ще вземат участие в реализирането на настоящата 

стратегия. За целта бяха натрупани теоретични умения относно принципите, предизвикателствата 
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и въздействието върхо територията от прилагане на подхода ЛИДЕР, а също така, бяха натрупани 

и достатъчно практическиумения по подготовката, одобрението, изпълнението и отчитането на 

проекти. Всички тези умения ще бъдат използвани при изпълнението на настоящата стратегия. В 

случай на необходимост от допълнителна експертиза за целите на изпълнение на СМР, както и за 

участие в КИП се предвижда наемането на външни експерти. 

Проведените обучения за местни лидери, обучения за екипа, поредицата от информационни и 

дискусионни срещи, конфернции, обсъждания на проекта на стратегия и т.н. повишиха 

капацитета на различните целеви групи и заинтересовани страни бенефициенти. По този начин, 

на този етап МИГ разполага с достатъчно информирани бенефициенти, способни да реализират 

проекти по настоящата стратегия. Този процес бе засилен и е в резултат на поредицата успешно 

изпълнени проекти през предходния период. 

В КВО и КУО на МИГ участват информирани и обучени лица, представители на широк кръг 

заинтересовани страни, характерни за територията, които ще подпомогнат и пряко ще вземат 

участие в процеса на реализиране на стратегията. 

3. Идентифицирани потенциал и характеристики на територията. 

В изпълнение на дейности попроект поподмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ бе 

направен подробен анализ на територията на МИГ, включващ географски и социо-културни 

характеристики на територията. На базата на анализа бяха определени силните и слабите страни, 

възможностите и заблахите, които бяха отправна точка за избора програми, мерки и операции, 

включени в настоящата стратегия. 

4. Идентифицирани заинтересовани страни от територията на МИГ. 

Приоритизирането или класифицирането на основните и специфични цели, мерки и операции 

трябва да се основават на доказателства и да вземат предвид обоснованите гледни точки на 

местните заинтересовани страни.  

За целите на настоящата стратегия идентифицирането на заинтересованите страни премина 

на два етапа: 

-идентифициране на заинтересованите страни при анализите на територията на МИГ. 

Чрез прилагане на метода на анкетиране бяха определени основните заинтересовани лица/страни, 

които имат заявен интерес от прилагане на мерки и операции, включени в стратегията; 

-участие на заинтересованите страни в процеса на подготовка на стратегията. В 

поредицата организирани и проведени публични събития за информиране и консултиране на 

стратегията взеха участие представители на всички идентифицирани заинтересовани страни. 

Заинтересованите страни подпомогнаха процеса на формулиране на SWOT-анализа, на основните 

цели и приоритети, веха активно участие при избора на мерки и операции, които да бъдат 

включени в стратегията, както и при формулирането и дискутерането на критериите за оценка на 

проектите. 

По този начин се очаква разработената стратегия в този вид да бъде достатъчно ефикасна, 

ефективна и изпълнима. 

5.Материална осигуреност. 

Местната инициативна група разполага с централен офис, находящ се в гр.Троян и два 

изнесени офиса – в гр.Априлци и гр.Угърчин. Офисите са оборудвани с офис-техника, вкл. 

компютърна техника и офис – консумативи (работни бюра, работни и посетителски столове, 

стелажи и др.), осигурен е неограничен достъп до интернет като по този начин са осигурени 

условия за нормална работа на всички служители, включени в екипа по прилагане на стратегията. 

МИГ разполага със служебен автомобил, чрез който ще се осъществяват посещения на 

бенефициенти и други служебни ангажименти, свързани с предвижване на служителите. 

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

Системата за мониторинг и оценка включва комплекс от действия, насочени към: 

 Изграждане на механизми  за събиране и обработване на съответните финансови 

данни и данните за изпълнението; 

 Система за проследяване на  индикаторите за изпълнение и индикаторите за резултат, 

в съответствие с определените цели; 
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 Оценка на собственото  изпълнение при реализацията на спецификите на ВОМР;  

 Разпространяване и използване на резултатите на територията на МИГ и извън 

територията. 

Изпълнителният екип на МИГ Троян, Априлци, Угърчин наблюдава и контролира качеството 

на изпълнението на стратегията като извършва мониторинг с помощта на изходни индикатори и 

индикатори за резултат. МИГ посредством създаването  и поддържането на собствена 

информационна база данни - електронен регистър за постъпилите проекти по стратегията за 

ВОМР, в който се отразява състоянието и движението на всеки проект  е предвидил възможност 

за проследяване на определен набор от финансови индикатори, между които: брой и стойност на 

подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените 

договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените 

искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти. Тези базисни 

индикатори се допълват от поредица  индикатори за резултат, които се осигуряват от 

информационната система. Регистърът се публикува на електронната страница на МИГ. 

За проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, в това 

число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна информационна 

система, която е функционално свързана с Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 

2014 – 2020 г. (ИСУН 2020). 

За проектите по останалите програми въвежда в ИСУН 2020 информация за проектите в 

съответствие с правилата на съответната програма. 

 Екипът на МИГ поддържа актуална информация по отношение на напредъка по 

изпълнението на стратегията като редовно проследява заложените индикатори. 

Процедурите за наблюдение и оценка имат за цел да дават актуална  информация за 

реализираните етапи от стратегията като изпълнени дейности/мерки и изразходваният  финансов 

ресурс. На базата на тази информация екипът на МИГ ще може да взима решения за корекции в 

плана за действие.   

МИГ извършва наблюдение и оценка на стратегията чрез поредица от индикатори, обединени 

в две основни групи – изходни индикатори или индикатори за изпълнение и индикатори за 

резултат. Поради липсата на достатъчно данни и официална статистическа информация на това 

статистическо ниво (община и група общини) индикатори за въздействие няма да бъдат 

дефинирани.  

Чрез наблюдението ще се събира информация за договорените средства, финансираните 

дейности/инвестиции и непосредствените резултати от изпълнението на проектите.  

Наблюдението на изпълнението на стратегията ще се извършва от екипа на МИГ като 

отговорен за състоянието на системата ще бъде изпълнителният директор. Пряко ангажирани в 

попълването на информация в базата данни ще бъдат отделните експерти отговорници по проекти 

и най-вече техническият сътрудник, който ще обобщава и завежда постъпилата информация в 

базата данни. При необходимост екипът на МИГ ще изисква и допълнителна информация за 

реализацията на финансираните проекти от бенефициентите. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на стратегията ще се извършва на базата на 

разписани и одобрени вътрешни правила.  

Всеки служител ще осъществява своите служебни задължения и правомощия в рамките на 

разписаните в длъжностните характеристики функции.  

МИГ е задължена да изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с 

изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. или от друг УО. 

В срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 

– 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по договора, годишен доклад за отчитане 

изпълнението на стратегията за ВОМР. Информира своевременно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

останалите УО за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията. 

Местната инициативна група е длъжна да предоставя достъп до документи и да съдейства за 

осъществяване на проверки, както и при посещения на място, извършвани от представители на 



88 

 

ДФЗ – РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, 

дирекция „АФКОС“ при Министерството на вътрешните работи, Европейската служба за борба с 

измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор в срок до 5 години от окончателното 

плащане. 

Местната инициативна група е длъжна да осигури на провеляващите лица документи и 

информация, които ще подпомогнат проверките или посещенията на място, както и в случаите, 

когато МЗХ или Европейската комисия направи оценяване и/или наблюдение на ПРСР 2014 – 

2020г. 

През 2018 година се предвижда да бъде извършена междинна оценка на изпълнението на 

стратегията. Цялостна оценка на изпълнението на стратегията ще бъде извършено  в края 

на периода на реализацията – през 2023г. 

За оповестяване на резултатите от изпълнението на стратегията ще бъдат използвани 

разнообразни форми на информиране и публичност – интернет-сайт на МИГ и интернет-

сайтовете на обхванатите от МИГ общини, публикации и статии в местната и регионална преса, 

участие в медийни изяви, организиране и провеждане на публични и информационни срещи и 

събития. 

За прилагането на мерките включени в стратегията МИГ Троян, Априлци, Угърчин  е 

разработила индикатори за наблюдение и оценка, ръководейки се от индикаторите по отделните 

мерки, заложени в ПРСР, ОПРЧР и ОПИК и съобразно специфичните цели разписани в СМР. 

 

 

 

 

 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индик

атор 

Индикатор 

Мер

на 

един

ица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изход

ен 

Брой на одобрените заявения по всички 

фондове в Стратегията 
Брой 53 

Протоколи от 

заседания на комисии, 

база данни 

Брой на одобрените заявения по ПРСР Брой 34 

Протоколи от 

заседания на комисии, 

база данни  

Брой на одобрените заявения по 

ОП“РЧР“ 
Брой 11  

Протоколи от 

заседания на комисии, 

база данни 

Брой на одобрените заявения по 

ОП“Иновации и 

конкурентноспособност“ 

Брой 8 

Протоколи от 

заседания на комисии, 

база данни 

Стойност на одобрените заявления по 

ПРСР на база публичен принос 
лева 3 732 745,00 База данни на МИГ 

Стойност на одобрените заявления по 

ОП“РЧР“на база публичен принос 
лева 1 279 461.04 База данни на МИГ 

Стойност на одобрените заявления по 

ОП“Иновации и 

конкурентноспособност“на база 

лева 1 955 830 База данни на МИГ 
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публичен принос 

Стойност на одобрените заявления на 

база публичен принос 
лева 6 968 036,04 

Протоколи от 

заседания на комисии, 

база данни 

Брой на сключените договори Брой 53 База данни на МИГ 

Брой на подадените искания за плащане Брой 53 База данни на МИГ 

Процент на успешно приключилите 

проекти от сключените договори 
%  90  База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

СМР 
Брой 48 База данни на МИГ 

Брой проектни предложения, 

консултирани от МИГ  
Брой 50  Отчети на МИГ 

Резулт

ат 

Създадени работни места по проекти 

със средства от ПРСР 
Брой 16 

База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите,  

Създадени работни места по проекти 

със средства от ОП“РЧР“ 
Брой 21 

База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите 

Брой активизирани лица, участвали в 

проекти финансирани от  ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Брой 145 

База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите 

Брой осигурени работни места за 

представителите на уязвимите групи Брой 5 

База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите 

Брой устойчиви проекти в края на 

2025г. Брой 53 

База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите,  
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9.2. Индикатори по мерки: 

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

 

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 4   База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 4   База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 

300 000 

 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Резултат 

Брой стопанства, въвели нов 

продукт или 

техника/технология/или 

иноваци/или добра практика 

Брой 3 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Проекти  за 

създаване/отглеждане на 

трайни насаждения или 

зеленчуци или в животновъдно 

направление 

Брой 1 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите са насочени към  

опазват околната среда 
% 100% 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Създадени нови работни места Брой 2 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите имат  устойчиви 

резултати до 2023г.  
Брой 4   

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за 

мониторинг 

Насърчавано сътрудничество  

с производителите и 

преработвателите на 

земеделски продукти 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Подобрено  качество на 

произвежданите земеделски 

продукти 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

 

 

 

 

 

Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ 
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Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 2  База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 2  База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 

99 790 

 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Резултат 

Бенефициенти, въвели  нови и 

енергоспестяващи технологии 

и иновации в хранително-

вкусовата промишленост 

Брой 1 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Проекти за инвестиции за 

развитие производството на 

крайни продукти от местни 

суровини 

% 100% 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите, 

Създадени нови работни места Брой 4 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите, 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите имат  устойчиви 

резултати до 2025г. 
Брой 1 

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за 

мониторинг 

Проекти, които насърчават 

кооперирането между 

производители и 

преработватели 

Брой 
1 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Бенефициентите ще 

произведат местен продукт 
Брой 

1 
Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Предприятия от хранително-

преработвателната 

промишленост с подобрена 

конкурентноспособност 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 

6.4.1 Подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 10 База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 10 База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
Лева 1 437 865,00 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Резултат 

 

Задължител

ни 

индикатори 

Проекти, които предлагат нов, 

несъществуващ до момента 

продукт или услуга 

Брой 3 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти за подобряването на 

здравни или социални услуги 

на територията на МИГ 

Брой 1 
Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите, 

Създадени нови работни места Брой 12 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Добавена стойност на 

проектите 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите имат  устойчиви 

резултати до 2025г. 
Брой 10 

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за 

мониторинг 

Проекти, които предвиждат 

дейности, свързани с 

опазването на околната среда 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 
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Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 6 База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3 База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 1 517 540,00 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Резултат 

Население в територията, 

което се ползва от 

подобрените услуги 

% 40 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите, 

Уязвими групи в територията, 

които се ползват от 

подобрените услуги 

Брой 

проекти, 

насочен

и към 

уязвими 

групи 

2 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите са насочени към 

обекти, които са значими за 

местната общност 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите имат  устойчиви 

резултати до 2025г. 
Брой 6 

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за 

мониторинг 

Проектите предлагат нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района 

% 60 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Проектите решават проблеми, 

идентифицирани в общинския 

план за развитие 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Проектите са обвързани  с 

реализирането на други 

проекти, финансирани по СМР 

% 50 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 
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Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 4 База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 4 База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 360 000 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Резултат 

Проектите са насочени към 

създаване на туристически 

услуги 

Брой 4 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Проектите са иновативни за 

територията 
% 30 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Проектите  задоволяват 

потребностите на уязвими 

групи от населението 

% 30 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Проектите спомагат за 

изграждането на обществени 

зони за отдих 

% 30 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

Проектите имат  устойчиви 

резултати до 2025г. 
Брой 4 

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за мониторинг 

Проектите включват елементи 

за експониране на местното 

природно и културно 

наследство 

% 30 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Проектите предвиждат 

дейности за популяризиране на 

туристическа дестинация от 

територията 

% 50 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Проектите решават проблеми, 

идентифицирани в общинския 

план за развитие 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 

Проектите са обвързани  с 

реализирането на други 

проекти, финансирани по СМР 

% 30 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите 
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Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти . 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 3  

База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3  

База данни на 

МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 17 550  

Документи на 

про-ектите, отчети 

на 

бенефициентите 

Резултат 

Проектите оказват обоснован 

принос върху устойчивото 

управление на горите 

% 100 

Документи на 

про-ектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите са за  преработка на 

собствена или суровина от 

местни доставчици 

% 100 

Документи на 

про-ектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

Проектите имат  устойчиви 

резултати до 2025г. 
Брой 1 

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за 

мониторинг 
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ИНДИКАТОРИ ПО ИЗБРАНИ МЕРКИ  ОТ ОПРЧР 2014-2020г. 

 

Подмярка 1: „Нова заетост и стимулиране на микро- и малки предприятия“ 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 3  

База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3  

База данни на 

МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 286 907,18 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите 

Резултат 

Брой на обхванатите от 

мярката неактивни лица, 

(извън целева група 

«младежи») 

Брой 24 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите 

Брой на обхванатите от 

мярката неактивни лица - 

младежи 

Брой 12 

Документи на 

про-ектите, отчети 

на 

бенефициентите 

Проекти с мотивиращо 

обучение на започващите 

работа безработни лица 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите 

Лица с осигурена постоянна 

заетост след изпълнен проект 
Брой 8 

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за 

мониторинг 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите 
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Подмярка 2: „Уча и Работя“ 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката/ 
Брой 3 База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3 База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 

450 000 

 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Резултат 

Брой на обхванатите от 

мярката неактивни лица, (извън 

целева група «младежи») 

Брой 24 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Брой на обхванатите от 

мярката неактивни лица - 

младежи 

Брой 12 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти включващи 

професионално обучение  или 

обучение по ключова 

компетентност на започващите 

работа безрабитни лица 

% 100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Лица с осигурена постоянна 

заетост след изпълнен проект 
Брой 8 

Документи на 

бенефициентите и 

доклади за 

мониторинг 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 
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Подмярка 3: „Интегрирани и здрави“ 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по мярката/ 
Брой 2  База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 2  База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 138 101,17 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Резултат 

Брой на обхванатите от 

мярката неактивни лица 
Брой 70 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Повишен социален статус 

на маргинализирани 

общности 

% от 

обхвананите 

от мярката 

лица 

100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Подобрен  достъп до 

заетост на маргинализирани 

общности 

% от 

обхвананите 

от мярката 

лица 

100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Подобрено социалното и 

здравно състояние  на 

маргинализирани общности 

% от 

обхвананите 

от мярката 

лица 

100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Финансиране на неактивни 

лица по приоритет 

„Подобряване достъпа до 

социални и здравни услуги” 

% 100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти включващи 

активиране на 

маргинализирани общности 

за тяхното интегриране 

% 100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Принос на проекта към 

целите и приоритетите на 

Стратегията 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 
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Подмярка 4: „Социална икономика“ 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката/ 
Брой 3  База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3  База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
лева 414 873.85 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Резултат 

Проекти включващи заетост на 

уязвими групи 
% 100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Броя на заетите в социалните 

предприятия, след получена 

подкрепа 

Брой 5 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти включващи обучения 

на заетите лица 
% 100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти включващи 

маркетинг и реклама на 

територията 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA  ОТ ОПИК 2014-2020г. 

 

Мярка: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин“ 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката/ 
Брой 8 База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 8 База данни на МИГ 

Публичен принос от 

стратегията за ВОМР 
Евро 1 000 000 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

Евро 485 800 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Резултат 

Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни 

средства 

Брой 8 База данни на МИГ 

Проекти подадени от малки 

предприятия 
Брой 6 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти подадени от средни 

предприятия 
Брой 2 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти включващи 

инвестиции в иновативна 

технология 

% 50 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Брой на предприятия 

увеличили експортния си 

потенциал 

% 100 

Документи на про-

ектите, отчети на 

бенефициентите 

Проекти включващи 

маркетинг и реклама на 

територията 

% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 

Принос на проекта към целите 

и приоритетите на Стратегията 
% 100 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите 
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10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на 

принципа на 

равенство 

между 

половете; 

Равенството между жените и мъжете е една от основните ценности на 

Европейския съюз. Равнопоставеността на жените и мъжете е важен елемент на 

демокрацията и предпоставка за пълноценно упражняване на човешки права.  

Стратегията за Водено от общностите местно развитие предвижда поредица 

от мерки за прилагане на принципа за равенство между половете. За целите на 

настоящата стратегия жените участват равнопоставено с мъжете при вземането 

на решения, при тяхното активно участие в Колективния върховен орган и 

Колективен управителен орган на МИГ. При избора на служители за екипа на 

МИГ също ще се следва принципа на равнопоставеност между жените и мъжете. 

При одобрението на проекти, финансирани от стратегията, проектите ще се 

оценяват единствено по качествени характеристики, без да се взема под 

внимание половата принадлежност на кандидата. 

- допринасяне 

за 

утвърждаване 

на принципа на 

равните 

възможности; 

За целите на настоящата стратегия принципът на равните възможности ще 

бъде спазван при осигуряване на равнопоставено участие на жените, 

малцинствата и уязвимите групи от населението в прилагане на подхода 

ВОМР на територията на МИГ. 

На посочените целеви групи са осигурени равни възможности за участие във 

върховния, управителния и/или контролния органи на МИГ. 

По отношение на изпълнението на стратегията ще бъдат   създадени еднакви 

възможности за кандидатстване и реализиране на проекти, финансирани от 

настоящата стратегия. 

Стратегията включва операции, специално насочени към уязвимите групи от 

населението, включително роми, маргинализирани общности, хора от изолирани 

райони. Мярка 3: „Интегрирани и здрави“ от ОПРЧР 2014-2020г. е насочена към 

подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги.  

- създаване на 

условия за 

превенция на 

дискриминация

та. 

При прилагането на Подхода ВОМР ще се избягва всякаква форма на 

дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, 

човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, 

убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, 

увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено 

състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или 

международен договор, по който България е страна. 

При изпълнение на процедурите за набиране и одобрение на проекти към 

стратегията ще се прилагат принципите на прозрачност и равнопоставеност без 

разделяне на кандидатстващите с проекти лица по религиозен, полов или  друг 

признак. 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 
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Стратегията за Водено от общностите местно развитие отговаря на всички законоустановени 

изисквания за защита на околната среда. Проведена е предварителна преценка относно 

необходимостта от извършване на екологична оценка. 

СМР е рамков документ и не съдържа инвестиционни предложения, попадащи в обхвата по 

приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други 

инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда. 

На всички проекти, които ще се реализират посредством стратегията за Водено от 

общностите местно развитие ще се изисква преценка относно необходимостта за извършване на 

екологична оценка. 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

В поредица от мерки и операции, финансирани от трите оперативни програми и  заложени за 

реализиране посредством настоящата стратегия се предвижда увеличаване на броя на заетите 

лица в предприятията, функциониращи на територията на местната инициативна група. 

Инвестициите по мерки 4.1, 4.2, 6.4.1 и 8.6. от ПРСР 2014 – 2020 г. и мярка „Подобряване 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин“ от ОПИК 

2014 – 2020г. са насочени към закупуване на машини и оборудване с цел модернизация, 

въвеждане на иновации, подобряване ефективността и ефикасността на микро-, малките и средни 

предприятия, както и на земеделските стопанства, функциониращи на територията на МИГ. По 

този начин като резултат от осъществените инвестиции ще се повиши конкурентоспособността на 

предприятията от малкия и средния бизнес и земеделския сектор, както  и качеството на 

произвежданата продукция. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин  предвижда през настоящия програмен период да прилага 

многофондова стратегия. За целта в стратегията има включени мерки, финансирани от ЕЗФРСР, 

посредством ПРСР 2014-2020г., ЕСФ посредством ОПРЧР 2014-2020г. и ЕФРР посредством 

ОПИК 2014-2020г.  

I. Съгласуваност на стратегията за Водено от общностите местно развитие с ЕЗФРСР и ПРСР 

2014-2020г. 

Основна цел 1: „Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на 

селското стопанство и хранително-преработвателната  промишленост“ съответства на Първа 

цел: „Насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство“ от политиките на ЕС за 

развитие на селските райони. Основна цел 2. „Опазване на екосистемите и устойчиво управление 

на природните ресурси за предотвратяване на климатичните промени“ съответства на Втора цел 

от политиките на ЕС за развитие на селските райони, а именно: „Осигуряване на устойчивото 

управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата“. Основна цел 3. 

„Социално-икономическо развитие на територията на МИГ, осигуряващо нови работни места, 

намаляване на бедността и социално включване“ и Основна цел 4. „Подобряване условията и 

качеството на живот на територията“ съответстват на Трета цел: „Постигане на балансирано 

териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително 

създаването и поддържането на заетост“. 

II. Съгласуваност на стратегията за Водено от общностите местно развитие с ЕСФ и ОПРЧР 

2014-2020г. 

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

нови работни места, намаляване на бедността и социално включване“ съответства на Тематична 

цел: „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната 

сила“ (член 9, (8) Регламент (ЕС) № 1303/2013) от целите на ЕС за развитие на човешките ресурси 

2014 – 2020г., Тематична цел: „Инвестиции в образованието, обучението, включително 

професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“ (член 9, (10) 

Регламент (ЕС) № 1303/2013) и Тематична цел: „Насърчаване на социалното приобщаване, 

борба с бедността и всяка форма на дискриминация (член 9, (9) Регламент (ЕС) № 1303/2013). 

III. Съгласуваност на стратегията за Водено от общностите местно развитие с ЕФРР и ОПИК 

2014-2020г.  
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 Основна цел 3. „Социално-икономическо развитие на територията на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, намаляване на бедността и социално включване“ съответства на Тематична 

цел: „Повишаване на конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор (за 

ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР); (член 9, (3) Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013). 
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Идентифицирани заинтересовани страни 

„Обосновка“ 

1. Микропредприятия, в т.ч.  занаятчии, доставчици на услуги, представители на 

дребния бизнес от територията на МИГ 

От осъществени проучвания и анализи, микрофирмите заемат основен дял в икономическата 

структура на предприятията от територията на МИГ. По данни на НСИ за 2014 година от общо 

1978 броя предприятия 1810 или 91.50% са микропредприятия. Основните дейности са насочени в 

сферите на туризма (в т.ч. къщи за гости, хотелиери, ресторантьори, фирми за туристически 

услуги и др.), местните занаяти (в т.ч., грънчарство, пирография, дърворезба, тъкачество, 

сарачество и др.), услугите (в т.ч. фризьорски и козметични услуги, авторемонтни, строителни и 

др.), дребния бизнес (мебелно производство, първична преработка на дървесина, хранително-

преработвателна промишленост и др.) 

Микропредприятията ще бъдат подпомогнати основно посредством прилагане на мерки 6.4.1. 

и 4.2., включени в стратегията, финансирани от  ПРСР 2014 – 2020г. 

От страна на микропредприятия в качеството си на работодатели бе заявен интерес за 

реализиране на проекти,   ориентирани към осигуряване на  предпоставки за създаване на 

устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, изпълнение на  дейности за осигуряване 

на заетост, провеждане на мотивационни обучения и предоставяне на стимули за работодателите 

за разкриване на нови работни места. Затова работодателите са допустими бенефициенти по мярка 

„Нова заетост и стимулиране на микро- и малки предприятия“ и мярка „Уча и работа“, включени в 

стратегията, финансирани от ОПРЧР 2014-2020г. 

2. Малки и средни предприятия за преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин се характеризира със сравнително добре 

развит хранително-преработвателен сектор. От направени проучвания и анализи на територията и 

проведено анкетиране сред местния бизнес бе установено, че един от основните недостатъци на 

територията на МИГ е липсата на производство на традиционни  местни храни. В същото време 

се наблюдава проявен интерес от страна на малкия бизнес за създаване на предприятия за 

преработка на храни и плодови сокове. Малките и средни предприятия ще бъдат допустими 

кандидати по мярка 4.2., финансирана  от ПРСР 2014 – 2020г. 

3. Микро-, малки и средни предприятия за дърводобив и дървопреработка  

Една значителна част от територията на местната инициативна група е заета от гори, което 

обуславя развитието на дърводобива и дървопреработката. През предходния период бяха 

изпълнени и финансирани няколко проекта по мярка 123, насочени към инвестиции за първична 

преработка. Все още има обаче необходимост от обновяване на материалната и техническа база на 

тези предприятия, затова и настоящата стратегия предвижда подкрепа, посредством прилагането 

на мярка 8.6., финансирана от ПРСР 2014-2020г. 

4. Малки и средни предприятия, осъществяващи дейности извън допустимите по ПРСР 

Осъществените анализи и проучвания на територията показаха, че има заявен интерес от 

страна на малките и средни предприятия за инвестиции. Основните сектори, в които работят са 

фармацевтична промишленост, машиностроене и мебелно производство. По данни от направените 

проучвания тези предприятия имат нужда от подобряване на качеството и ефективността на 

производството, затова заявените намерения са за инвестиции в нови машини и оборудване за 

целите на производството. Малките и средни предприятия са потенциални бенефициенти по мярка 

«Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, 
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Угърчин», финансирана  от ОПИК 2014-2020г.В резултат на осъществените проучвания, от страна 

на  малки предприятия в качеството си на работодатели бе заявен интерес за реализиране на 

проекти,   ориентирани към осигуряване на  предпоставки за създаване на устойчиви работни 

места за безработни и неактивни лица, изпълнение на  дейности за осигуряване на заетост, 

провеждане на мотивационни обучения и предоставяне на стимули за работодателите за 

разкриване на нови работни места. Затова работодателите са допустими бенефициенти по мярка 

„Нова заетост и стимулиране на микро- и малки предприятия“ и мярка „Уча и работа“, включени в 

стратегията, финансирани от ОПРЧР 2014-2020г. 

5. Земеделски производители – физически и юридически лица 

Земеделските производители са заинтересовани да осъществяват инвестиции в своите 

стопанства основно за закупуване на земеделска техника, за създаване на нови трайни насаждения, 

за инвестиции в животновъдни ферми или да разнообразят своята дейност чрез неземеделски 

дейности. Земеделските стопани проявяват интерес и за участие в обучителни мероприятия, в т.ч. 

участие в събития за посещения на стопанства за обмен на добри практики. Земеделските стопани 

ще бъдат подпомагани по мерки 1.3, 4.1, 4.2 и 6.4.1, включени в стратегията за ВОМР, 

финансирани от ПРСР 2014-2020г. 

6. Неправителствени организации, в т.ч. читалища в сферата на културата и местните 

традиции, занаяти, спорта, туризма, опазване на околната среда и социалната сфера 

На територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин функционират поредица от 

неправителствени организаии и читалища. Основните дейности на НПО са насочени към 

съхранение и развитие на културните ценности, развитие на местните традиции, развитие на 

спортни дейности и туризъм, прилагане на мерки, насочени към опазване на природата и 

заобикалящата ни околна среда. Към настоящия момент в състава на неправителствения сектор са 

включени над 60 броя НПО. Броя на читалищата е 36 като във всяко населено място има по едно 

читалище.  На територията на МИГ функционира добре изградена мрежа от читалища, които по 

Закона за народните читалища са юридически лица с нестопанска цел. От страна на 

неправителствения сектор е заявен интерес към реализиране на проекти за ремонт и 

реконструкция на читалищни сгради, изграждане на спортна и туристическа инфраструктура, 

закупуване на оборудване и традиционни носии за участие в местни празници и културно-

исторически събития (възстановки). НПО ще бъдат подпомагани по мерки 7.2 и 7.5, финансирани 

от ПРСР 2014-2020г. и за изпълнение на проекти, насочени към подкрепа за лицата от уязвимите 

групи,   включващи дейности за активизиране към заетост, образование, обучение, социални и 

здравни услуги с фокус върху ромите и гражданите в риск, живеещи в отдалечени населени места. 

Затова стратегията за ВОМР предвижда тези идеи да бъдат подкрепени по приложимите мерки от 

стратегията, финансирани от ОПРЧР 2014-2020г. 

7. Общините Троян, Априлци и Угърчин и кметствата от територията на МИГ 

По данни от осъществени проучвания, от страна на общинските власти от общините Троян, 

Априлци и Угърчин и кметствата от територията на МИГ има заявен интерес за изпълнение на 

проекти за рекунструкция и ремонт на малка по мащаби инфраструктура, изграждане на спортни 

центрове, изграждане и реконструкция на обекти с обществено предназначение и инвестиции в 

инфраструктура за отдих туристическа инфраструктура. Има заявен интерес и за прилагане на 

мерки, насочени към интеграция на безработни лица, в заетост при работодател в институции на 

местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на целевите групи, 

за участие с проекти, насочени към приобщаване и интегриране на лицата в риск, и други 

представители на уязвими групи от населението. От страна на общините ще се прилагат дейности, 

също така, за създаване на социални предприятия, за обучение и последващо осигуряване на 
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заетост на уязвими групи от населението. Общините от територията на МИГ са определени като 

допустими бенефициенти по мерки 7.2 и 7.5, финансирани от ПРСР 2014-2020г. и по мерки, 

финансирани  от ОПРЧР 2014-2020г., включени в настоящата стратегия.   

Като крайни ползватели/заинтересовани лица от изпълнените проекти от общини са 

всички граждани, населяващи територията на МИГ. 

8. Местни поделения на вероизповедания.  

На територията на местната инициативна група е разположен Троянски манастир, Новоселски 

манастир „Света Троица“ в гр. Априлци и поредица от църкви с важно за територията културно-

историческо значение. По данни от направените проучвания, от страна на местни поделения на 

вероизповеданията има заявен интерес за инвестиции в ремонтни дейности на обекти с религиозно 

значение. Затова местните поделения на вероизповеданията са допустими за подпомагане по 

мярка 7.6, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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I.Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2016 – 2020 

година с ЕЗФРСР и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

 
Цели и приоритети на 

ЕС за развитие на 

селските райони 2014 – 

2020г. 

Цели и приоритети на 

Програмата за развитие 

на селските райони 2014 

– 2020г. 

Цели и приоритети на 

стратегията за Водено 

от общностите местно 

развитие 

Приложими мерки от 

стратегията за Водено 

от общностите местно 

развитие 

Първа цел: Насърчаване 

на конкурентоспособ-

ността на селското 

стопанство 

Първа цел: Повишаване 

на конкурентоспособ-

ността и балансирано 

развитие на селското и 

горското стопанство и 

прера-ботваща 

промишленост 

Основна цел 1: 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

и балансирано развитие 

на селското стопанство и 

хранително-

преработвателната  

промишленост 

 

Приоритет 1: Стимули-

ране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 
горското сто-панство и 

селските райони 

Приоритет 1: Стимули-

ране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 
горското стопанство и 

селските райони 

Приоритет 1: 

Повишаване на знанията 

и подобряване на 

уменията на 
земеделските стопани от 

територията на МИГ 

Подмярка 1.3. „Кратко-

срочен обмен на опит и 

посещения в земеделски 

и горски стопанства” 

Приоритет 2: 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства 

и 

конкурентоспособността 

на всички видове 

селскостопанска дейност 

във всички региони и 

насърчаване на 

новаторските технологии 
в селското стопанство и 

устойчивото управление 

на горите 

Приоритет 2: 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства 

и 

конкурентоспособността 

на всички видове 

селскостопанска дейност 

във всички региони, и 

насърчаване на 

новаторските технологии 
в селското стопанство и 

устойчивото управление 

на горите 

Приоритет 2: Развитие 

на устойчива структура 

на земеделското 

производство и 

жизнеспособни 

земеделски стопанства 

Подмярка 4.1  „Инве-

стиции в земеделски 

стопанства“ 

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

организацията на 

хранителната верига, 

включително 

преработката и 

предлагането на пазара 

на селскостопански 

продукти, на хуманното 
отношение към 

животните и 

управлението на риска в 

селското стопанство 

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

организацията на 

хранителната верига, 

включително 

преработката и 

предлагането на пазара 

на селскостопански 

продукти, на хуманното 
отношение към 

животните и 

управлението на риска в 

селското стопанство 

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

качеството, добавената 

стойност и иновациите в 

производството, 

преработката и 

маркетинга на 

селскостопански 

продукти  

Приоритет 4: 

Насърчаване на местното 

производство на храни и 

осигуряване на доставка 

на качествени 

хранителни продукти.; 

Подмярка 4.1  „Инве-

стиции в земеделски 

стопанства“ 

Подмярка 4.2  

„Инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на сел-

скостопански продукти“ 

Втора цел: Осигуряване 

на устойчивото 

управление на 

природните ресурси и на 

дейности, свързани с 

климата 

Втора цел: Опазване на 

екосистемите и 

устойчиво управление, 

използване на 

природните ресурси в 

земеделието, горското 

стопанство и хранител-
ната промишленост, 

предотвратяване на 

Основна цел 2. Опазване 

на екосистемите и 

устойчиво управление на 

природните ресурси за 

предотвратяване на 

климатичните промени 
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климатичните промени и 

приспособяване към тях 

Приоритет 4: 

Възстановяване, опазване 

и укрепване на еко-

системите, свързани със 

селското и горското 

стопанство 

Приоритет 4: 

Възстановяване, опазване 

и укрепване на еко-

системите, свързани със 

селското и горското 

стопанство 

Приоритет 6: Опазване 

на почвените ресурси и 

водите от замърсяване 

Приоритет 7: 

Насърчаване на 

биологичното 

производство и 

преработка на 

биологични продукти 

Подмярка 4.1  „Инве-

стиции в земеделски 

стопанства“ 

Подмярка 4.2  

„Инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на сел-

скостопански продукти“ 

Приоритет 5: Насър-

чаване на ефективното 
използване на ресурсите 

и подпомагане на 

прехода към нисковъг-

леродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

Приоритет 5: Насър-

чаване на ефективното 
използване на ресурсите 

и подпомагане на 

прехода към нисковъг-

леродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

хра-ните и горското 

стопанство 

Приоритет 5: 

Устойчивото управление 
на горите чрез 

подобряване 

конкурентоспособността 

на предприятията 

Подмярка 8.6. «Инвес-

тиции в технологии за 
лесовъдство и в прера-

ботката, мобилизирането 

и търговията на горски 

продукти» 

Трета цел: Постигане на 

балансирано територи-

ално развитие на иконо-
миките и общностите в 

селските райони, вклю-

чително създаването и 

поддържането на заетост 

Трета цел: Социално-

икономическо развитие 

на селските райони, 
осигуряващо нови работ-

ни места, намаляване на 

бедността, социално 

включване и подобро 

качество на живот 

Основна цел 3. 

Социално-икономическо 

развитие на територията 
на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, 

намаляване на бедността 

и социално включване; 

Основна цел 4. 

Подобряване условията и 

качеството на живот на 

територията 

 

Приоритет 6: Насър-

чаване на социалното 

приобщаване, намалява-

нето на бедността и 

икономическото развитие 
в селските райони 

Приоритет 6: Насърча-

ване на социалното 

приобщаване, намаля-

ването на бедността и 

икономическо развитие в 
селските райони 

Приоритет 8: 

Подобряване 

конкурентоспособ-ността 

на предприятията за 

повишаване  качеството 
на живот и условията за 

бизнес; 

 

Приоритет 13:   Развитие 

и подобряване на 

основните услуги за 

населението; 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приоритет 14: 
Поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното наследство 

 

Подмярка 6.4.1 „Инвес-

тиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

 

 
 

 

 

Подмярка 7.2. «Инвести-

ции в създаването, 

подобряването или раз-

ширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура» 

Подмярка 7.5. «Инвести-

ции за публично ползване 
в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура» 

 

Подмярка 7.6. «Проучва-

ния и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване и  подо-

бряване на културното и 

природното нас-ледство 

на селата» 
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II. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2016 – 2020 

година с ЕСФ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. 

 
Цели на ЕС за развитие 

на човешките ресурси 

2014 – 2020г. 

Цели и приоритети на 

Оперативна програма 

„Развитие на човешки-

те ресурси“ 2014 – 

2020г. 

Цели и приоритети на 

стратегията за Водено 

от общностите местно 

развитие 

Приложими мерки от 

стратегията за Водено 

от общностите местно 

развитие 

 ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И 

КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” 

Тематична цел: Насър-

чаване на устойчивата и 

качествена заетост и 

подкрепа за мобилността 

на работната сила (член 

9, (8) Регламент (ЕС) № 

1303/2013) 

Инвестиционен прио-

ритет № 1:  Достъп до 

заетост за търсещите 

работа и неактивните 

лица, включително 

трайно безработни и 

лица, отдалечени от 

пазара на труда, а също и 

чрез местните инициати-

ви за заетост, и подкрепа 

за мобилността на 
работната сила 

 

СЦ 1: Увеличаване броя 

на започналите работа 

безработни или 

неактивни лица на 

възраст между 30 и 54г. 

СЦ 2: Увеличаване броя 

на започналите работа 

безработни или 

неактивни лица с ниско 

образование на възраст 
между 30 и 54 г., вкл. 

СЦ 3: Увеличаване броя 

на започналите работа 

безработни или 

неактивните лица над 54 

годишна възраст. 

Основна цел 3. 

Социално-икономическо 

развитие на територията 

на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, 

намаляване на бедността 

и социално включване 

Приоритети: 

Приоритет 9: 

Подобряване достъпа до 

заетост на търсещите 
работа и неактивните 

лица ; 

 

Мярка 1: „Нова заетост 

и стимулиране на микро- 

и малки предприятия“ 
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Инвестиционен приори-

тет 3. „Устойчиво инте-

гриране на пазара на 

труда на младите хора,в 

частност тези, които не са 

ангажирани с трудова 

дейност, образование или 

обучение, включително 

младите хора, изложени 

на риск от социално 

изключване, и младите 
хора от маргинализирани 

общности, включително 

чрез прилагане на 

гаранция за младежта (с 

финансиране от ЕСФ) 

 

СЦ 1: Увеличаване броя 

на икономически 

неактивните младежи 

извън образование и 

обучение на възраст до 
29 г. вкл., които са 

получили предложение за 

обучение, работа, стаж 

или обучение по време на 

работа (чиракуване) или 

са насочени към 

продължаване на 

образованието 

СЦ 2: Увеличаване броя 

на безработните младежи 

на възраст до 29 г. (вкл.) 

с основна или по-ниска 
образователна степен, 

които са завършили 

обучение или са 

включени в заетост 

СЦ 3: Увеличаване броя 

на включените в заетост, 

в самостоятелна заетост 

или в обучение 

безработни младежи на 

възраст до 29 г. вкл., със 

завършено средно или 
висше образование 

Основна цел 3. 

Социално-икономическо 

развитие на територията 

на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, 

намаляване на бедността 

и социално включване 

Приоритети: 

Приоритет 10: 

Устойчиво интегриране 

на пазара на труда на 
младите хора  

Мярка 1: „Нова заетост 

и стимулиране на микро- 

и малки предприятия“ 
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Тематична цел: Инвес-

тиции в образованието, 

обучението, включително 

професионално обучение 

за придобиване на 

умения и ученето през 

целия живот (член 9, (10) 

Регламент (ЕС) № 

1303/2013) 

Инвестиционен прио-

ритет № 1:  Достъп до 

заетост за търсещите 

работа и неактивните 

лица, включително 

трайно безработни и 

лица, отдалечени от 

пазара на труда, а също и 

чрез местните инициати-

ви за заетост, и подкрепа 

за мобилността на 
работната сила 

СЦ 1: Увеличаване броя 

на започналите работа 

безработни или 

неактивни лица на 

възраст между 30 и 54г. 

СЦ 2: Увеличаване броя 

на започналите работа 

безработни или 

неактивни лица с ниско 

образование на възраст 
между 30 и 54 г., вкл. 

СЦ 3: Увеличаване броя 

на започналите работа 

безработни или 

неактивните лица над 54 

годишна възраст. 

Основна цел 3. 

Социално-икономическо 

развитие на територията 

на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, 

намаляване на бедността 

и социално включване 

Приоритет 9: 

Подобряване достъпа до 

заетост на търсещите 

работа и неактивните 
лица ; 

Мярка 2: „Уча и работя“ 

(алтернатива - „ЗНАМ И 

МОГА“) 
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 Инвестиционен приори-

тет 3. „Устойчиво инте-

гриране на пазара на 

труда на младите хора,в 

частност тези, които не са 

ангажирани с трудова 

дейност, образование или 

обучение, включително 

младите хора, изложени 

на риск от социално 

изключване, и младите 
хора от маргинализирани 

общности, включително 

чрез прилагане на 

гаранция за младежта (с 

финансиране от ЕСФ) 

СЦ 1: Увеличаване броя 

на икономически 

неактивните младежи 

извън образование и 

обучение на възраст до 

29 г. вкл., които са 
получили предложение за 

обучение, работа, стаж 

или обучение по време на 

работа (чиракуване) или 

са насочени към 

продължаване на 

образованието 

СЦ 2: Увеличаване броя 

на безработните младежи 

на възраст до 29 г. (вкл.) 

с основна или по-ниска 

образователна степен, 
които са завършили 

обучение или са 

включени в заетост 

СЦ 3: Увеличаване броя 

на включените в заетост, 

в самостоятелна заетост 

или в обучение 

безработни младежи на 

възраст до 29 г. вкл., със 

завършено средно или 

висше образование 

Основна цел 3. 

Социално-икономическо 

развитие на територията 

на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, 

намаляване на бедността 

и социално включван 

Приоритет 10: 

Устойчиво интегриране 

на пазара на труда на 

младите хора  

Мярка 2: „Уча и работя“ 

(алтернатива - „ЗНАМ И 

МОГА“) 

 ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” 

Тематична цел: Насър-

чаване на социалното 

приобщаване, борба с 

бедността и всяка форма 

на дискриминация (член 

9, (9) Регламент (ЕС) № 

1303/2013) 

Инвестиционен приори-

тет № 1: „Социално-

икономическа интегра-

ция на маргинализирани 

общности като ромите” 

 

Специфична цел: 

Увеличаване на броя на 

лицата от уязвими 

етнически общности, 

включени в заетост, 

образование, обучение, 
социални и здравни 

услуги с фокус върху 

ромите, мигранти, 

участници с произход от 

Основна цел 3. 

Социално-икономическо 

развитие на територията 

на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, 

намаляване на бедността 

и социално включване; 

Приоритети: 

Приоритет 11: 

Социално-икономическа 

интегра-ция на 

маргинализираните и 
уязвими групи 

Мярка 3: „Интегрирани 

и здрави“ 
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други държави 

 Инвестиционен прио-

ритет № 4: „Насърчаване 

на социалното предпри-

емачество и на профе-

сионалната интеграция в 

социалните предприятия 

и насърчаване на 

социалната и солидарна 

икономика с цел улесня-

ване на достъпа до 

заетост” 
 

Специфична цел: Уве-

личаване броя на заетите 

в социалните пред-

приятия, след получена 

подкрепа 

Основна цел 3. 

Социално-икономическо 

развитие на територията 

на МИГ, осигуряващо 

нови работни места, 

намаляване на бедността 

и социално включване 

Приоритет 12: 

Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

Мярка 4: „Социална 

икономика“ 

 

 

III. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2016 – 2020 

година с ЕФРР и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г. 

 
Цели на ЕС за развитие 

на иновациите и 

конкурентоспособностт

а 2014 – 2020г. 

Цели и приоритети на 

Оперативна програма 

„Иновации и конкурен-

тоспособност“ 2014 – 

2020г. 

Цели и приоритети на 

стратегията за Водено 

от общностите местно 

развитие 

Приложими мерки от 

стратегията за Водено 

от общностите местно 

развитие 

Тематична цел: Повиша-

ване на конкурентоспо-

собността на МСП и на 

селскостопанския сектор 

(за ЕЗФРСР), и на 

сектора на рибарството и 

аквакултурите (за 

ЕФМДР); (член 9, (3) 

Регламент (ЕС) № 
1303/2013) 

Приоритетна ос 2: Пред-

приемачество и капаци-

тет за растеж на МСП 

 

Инвестиционен приори-

тет 2.2.: „Капацитет за 

растеж на МСП”  

 

Специфична цел 2.2.: 
Повишаване на произ-

водителността и екс-

портния потенциал на 

българските МСП 

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 

Мярка: „Подобряване 

производствения капа-

цитет в МСП на 

територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угър-

чин“ 
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Приложение № 3 

 

СЪГЛАСУВАНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА С ОБЛАСТНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

Съгласуваност на стратегията с Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014 – 2020 

година: 

 Приоритет 1     Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща    условия 

за устойчиво развитие. Стратегията за Водено от общностите местно развитие  ще прилага 

подмярка 7.2 «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура», по която ще бъдат реконструирани част от общинските 

пътища, изграждащи транспортната инфраструктура; 

 Приоритет 2  Развитие на човешкия капитал и местните общности. Включените мерки 

от ОП РЧР 2014 – 2020г. предвиждат инвестиции  в хората за придобиване на нови знания и 

умения, утвърждаване на практиката за учене през целия живот, с цел професионална реализация, 

гарантиране на всеки пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд, постигане на 

по-високо качество на работната сила, гарантиране на достъпа до качествено образование и 

обучение за всички, по-устойчива и „активна“ социална защита и осигуряване на равенство на 

възможностите; 

 Приоритет 3  Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за 

постигане на икономически растеж и заетост. Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие включва поредица от мерки от ПРСР 2014-2020г. и ОПИК 2014- 2020г., насочени към 

развитие на местния бизнес. 

 Приоритет 4  Устойчиво развитие на конкурентоспособно селско и горско стопанство. 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие ще подпомогне изпълнението на 

Приоритет 4 посредством прилагането на подмерки 4.1, 4.2 и 8.6. от ПРСР 2014 – 2020г. 

 

Съгласуваност на стратегията с Общинския план за развитие на община Троян 2014 – 2020 

година: 

 Приоритет 1 - Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за 

подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението. СМР 

предвижда комплекс от мерки от ПРСР 2014 – 2020г. и ОПИК 2014-2020г., насочени към 

въвеждане на иновации в предприятията и осъществяване на инвестиции в нови технологии и 

модернизация, които ще повишат конкурентоспособността на местната икономика и ще доведат 

до подобряване на жизнения стандарт на заетите в стопанските предприятия; 

 Приоритет 2 - Ефективно използване на местния природен и културно-исторически 

потенциал за устойчиво развитие на туризма. Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие ще осигури възможности за подобряване на инфраструктурата, за развитие на културата 

и експонирането на културното наследство в общината като по този начин ще се създадат  

предпоставки за развитие на културния туризъм; 

Приоритет 3 – Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа до заетост и 

качество на работните места. Стратегията за Водено от общностите местно развитие предвижда 

комплекс от мерки, базирани на ОПРЧР 2014-2020г., насочени към намаляване на безработните 

лица, предоставяне на обучение за професионална квалификация и ключови компетенции, 

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите, създаване на 

социални предприятия; 
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 Приоритет 4 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда. Прилагането на подмярка 7.2 ще 

осигури инвестиции в малка по мащаби инфраструктура като по този начин ще подобри 

транспортната свързаност на територията на общината.  

 

Съгласуваност на стратегията с Общинския план за развитие на община Априлци 2014 – 2020 

година: 

 Приоритет 1: Развитие на конкурентоспособна икономика чрез развитие на 

собствения потенциал, прилагане формите на ПЧП и използване възможностите на 

европейските фондове за привличане на инвестиции в неземеделски дейности, селското, 

горското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и услуги. Стратегията ще окаже принос 

посредством мерки за стимулиране и насърчаване на местното предприемачество, подпомагане 

развитието на местния туристически продукт и маркетинг, развитие на природни, културни и 

исторически атракции и развитие на алтернативни форми на туризъм. 

 Приоритет 2: Модернизиране и доизграждане на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство, в сферата на ремонт,  реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища и улични мрежи; 

 Приоритет  3: Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване качеството 

на живот, повишаване на заетостта, доходите и социално включване в областите на 

подобряване условията на труд и повишаване на доходите и насърчаване на работодателите за 

наемане на работа на младежи до 29 години; 

 Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

образователни, здравни, социални и културни услуги в следните насоки: изграждане, 

обновяване и поддържане на обекти на социалната инфраструктура и разширяване, развитие на 

социалните услуги и подобряване  достъпа до социални услуги в общността. 

 

Съгласуваност на стратегията с Общинския план за развитие на община Угърчин 2014 – 2020 

година: 

 Приоритет 1 – Устойчиво развитие на конкурентно селско и горско стопанство. 

Стратегията предвижда прилагането на мерки, насърчаващи развитието на земеделския сектор и 

преработката на храни от местни продукти, както и въвеждането на ресурсоспестяващи 

технологии, които ще допринесат за добавяне на стойност на територията на МИГ. Подмярка 4.1 

насърчава модернизирането на земеделските стопанства, подмярка 4.2 е насочена към преработка 

на земеделски продукти. Посредством прилагането на подмярка 8.6, която финансира първична 

преработка на горски продукти ще се насърчи устойчивото управление на горите; 

 Приоритет 2 – Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за 

подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението; 

 Приоритет 3 – Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа до заетост и 

качество на работните места. 

 СМР ще окаже принос върху изпълнението на Приоритет 3 и Приоритет 4 като предвижда 

комплекс от мерки от ПРСР 2014 – 2020г., ОП РЧР 2014-2020г. и ОПИК 2014-2020г., насочени 

към въвеждане на иновации в микро-, малките и средни предприятия и осъществяване на 

инвестиции в нови технологии и модернизация, които ще повишат конкурентоспособността на 

местната икономика. Предвиждат се, също така прилагането на мерки, намаляващи безработицата, 

повишаване на професионалните умения на безработните лица, както и привличане и 

приобщаване на гражданите от отдалечените населени места, включително представители на 
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маргинализираните групи от населението. По този начин ще се подобри достъпа до заетост и 

повиши жизнения стандарт и доходите на посочените целеви групи. 

 Приоритет 4 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда. Прилагането на подмярка 7.2 ще 

осигури инвестиции в малка по мащаби инфраструктура като по този начин ще подобри 

транспортната свързаност на територията на общината. 

 


