СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ
2014 – 2020 Г.
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Котел, Сунгурларе и
Върбица”

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014 г. – 2020 г.
1. Описание на МИГ:
(не повече от 3 страници)
1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:

– списък на общините, обхванати от
МИГ;

МИГ се състои от територии на Общините Котел,
Сунгурларе и Върбица, като в територията на МИГ
влизат целите територии на общините Котел и
Сунгурларе и три населени места от община Върбица.
ЕАКТТЕ 39030 - гр. Котел; ЕАКТТЕ 70247 - гр.
Сунгурларе; и ЕАКТТЕ 12766 - гр. Върбица

– списък на населените места,
обхванати от МИГ;

Населените места, обхванати от МИГ са общо 54 като 22
са от Община Котел, 28 са от Община Сунгурларе и 3 са
от Община Върбица.

– брой жители на териториите,
обхванати от МИГ.

Общият брой жители обхванати от МИГ е 34 904. Като
от община Котел са обхванати 18 813 жители, от община
Сунгурларе 12 021 жители и от община Върбица 4070
жители.
Община Котел
Населено място

Брой жители

с.Мокрен

846

с.Боринци

127

с.Братан

6

с.Градец

3952

с.Дъбова

12

с.Жеравна

403

с.Катунище

28

с.Кипилово

506

гр.Котел

5460

с.Малко село

564

с.Медвен

189

с.Нейково

303

с.Орлово

164

с.Остра могила 148
с.Пъдарево

546

с.Седларево

31

с.Соколарци

480

с.Стрелци

415

с.Тича

939

с.Топузево

125
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с.Филаретово

576

с.Ябланово

2993

Община Сунгурларе:

Населено място

Брой
жители

с.Бероново

97

с.Босилково

76

с.Ведрово

94

с.Везенково

397

с.Велислав

144

с.Вълчин

387

с.Горово

28

с.Грозден

755

с. Дъбовица

54

с.Завет

112

с.Есен

79

с.Камчия

71

с.Климаш

332

с.Костен

349

с.Лозарево

830

с.Лозица

11

с.Манолич

1121

с.Подвис

458

с.Прилеп

576

с.Пчелин

56

с.Садово

184
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с.Скала

17

с.Славянци

732

гр.Сунгурларе

3077

с.Съединение

976

с.Терзийско

88

с.Черница

349

с.Чубра

571

Община Върбица
Населени места

Брой жители

гр.Върбица

3301

с.Крайгорци

211

с.Чернооково

558

1.2. Карта на територията:

Страница 4 от 104

2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:
(не повече от 2 страници)
2.1. Описание на процеса – проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени
обсъждания):
2.1. В изпълнение на дейности по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” ПРСР 20142020г., Община Котел стартира подготвителния етап от изпълнението на проектните дейности с
информационна кампания, целяща запознаване населението от територията на общините, с
изпълнявания поект и заложените дейности; запознаване с подхода ВОМР. В тази връзка се
проведоха информационни срещи: 17.03.16г.-гр. Котел, присъствали 15 човека, на 15.02.16 г.
с.Кипилово - 36 човека, на 17.02.16.-Филаретово -17 човека, на 18.02.16г. - с.Медвен -11 човека, на
17.02.16г. –с. Тича – 17 човека, на 19.02.16г. Жеравна – 11 човека, и на 15.02.16г. в с. Стрелци -21
човека. Общо присъствали на информационни събития - 116 души. Проведени са еднодневни
информационни срещи/семинари: на 22.02.16г. в гр. Котел – 20 човека и на 21.02.16г. –
с.Ябланово – 27 човека. Общо присъствали на информационни срещи – 47 души.
Проведени са и информационни конференции – 2 броя: на 27.04.16г. в гр.Котел – 50 човека и на
04.05.16г. гр. Котел – 50 човека. Общо за информационни конференции – 100 души. Проведени
обучения за местни лидери на 15 и 16 март, в гр. Сунгурларе –от 10.00ч. – присъствали 20 души и
обучения за местни лидери на 15 и 16 март, в гр. Котел от 13.00ч. – присъствали 20 души, и
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обучение на екипа на МИГ, вкл. партньори – на 12 и 14 март в гр. Котел – присъствали – 20
души. Общо участвали в обучения – 72 души. Работни срещи, за обсъждане на стратегията:
22.03.16г. в гр. Котел – 15 човека и на 20.04.16г. –гр. Котел - 15 човека. Проведени са 4 броя
информационни срещи за консултиране на стратегията: 18.03 – Котел -20 човека, 28.04 – с.
Ябланово, на 26.04.16 – с. Малко село – 10 човека, на 18.05.16 г. - Сунгурларе – 20 човека и на 25.04
– Върбица – 16 човека. Проведени са обществени обсъждания: 21.04- Котел – 50 души и на18.05 –
Сунгурларе- 30 човека. Общо за всички срещи за обсъждане и консултиране на стратегията – 146
души.
Общо обхванати заинтересовани лица: 471 души.
Брой лица подкрепили Стратегия за Водени от общността местното развитие – 1 700 души,
вкл. заинтересовани страни общо от територията на МИГ.
2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:
Групите заинтересовани лица включени в процеса по разработване на стратегията за ВОМР на МИГ
бяха дефинирани в анализ на заинтересованите страни. Анализа включваше следните задачи:
идентифициране интересите на заинтересованите лица; отчитане значението на тези интереси и
влиянието им в проекта; очертаване на стратегия, стъпки за включването на тези страни.
В резултат от анализа бяха определени следните групи заинтересовани лица:
1. Представители на местната власт (Кметовете на трите общини, Кметски наместници, общинска
администрация и общински съветници). Бяха определени очакванията на групата от реализацията на
проекта, като свързани със социално и икономическо развитие на територията; подпомагане на
бизнеса и на социалния сектор чрез предоставяне на по-качествени услуги; подобряване на
инфраструктурата. Беше направена оценка, че проекта ще се приема силно положително от
представителите на местната власт, също че групата има ключово значение за реализацията на
проекта. Представители на групата участваха във всички информационни събития, обучения, във
всички срещи/семинари свързани с подготовка и консултиране на СМР. 2. Държавни институции,
структури на местно ниво (ОбД «Земеделие», Общ. Служби «Земеделие и гори», ДБТ, Дирекции
„Социално подпомагане”). От проведените разговори с представителите на тези териториални
структури беше идентифициран интерес от реализация на СМР в сферата на изпълнение на
политиките за развитие на селските райони, развитие на местния пазар на труда и социална
интеграция. Те подпомагаха екипа с представяне на информация за земеделските стопани от
територията на двете общини, за безработицата, активната политика по заетостта, социалните
услуги, и се очаква да подпомогнат бенефициенти към СМР по мерки от ПРСР и ОПРЧР. 3.
Земеделски производители. Идентифицираната група, в качеството им на потенциални
бенефициенти по СМР беше активно представена във всички информационни събития, обучения,
във всички срещи/семинари свързани с подготовка и консултиране на стратегията. 4.
Микропредприятията от територията. Като потенциални бенефициенти по мерки от СМР,
микробизнеса беше определен като страна с ключово значение и активно участва във всички
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информационни събития, обучения, във всички срещи/семинари свързани с подготовка и
консултиране на стратегията. 5. Представители на малкия и среден бизнес (МСП). В качеството
на потенциален бенефициент по мерките от ОПИК към СМР, представителите на групата бяха
включени във всички информационни събития, обучения, във всички срещи/семинари свързани с
подготовка и консултиране на стратегията. 6. Читалища. Като най-добре представени обекти в
сферата на културата на местно ниво и в качеството им на потенциален бенефициент към СМР,
представители на групата активно участва във всички информационни събития, обучения, във
всички срещи/семинари свързани с подготовка и консултиране на стратегията.7. Неправителствен
сектор. НПО – тата от територията имат важна роля посредством техните инициативи за
допълнително въздействие върху развитието на местната общност в посока социална политика,
околна среда, екология, спортни и културни дейности, изследвания и проучвания. Представителите
на неправителствения сектор, бяха силно заинтересовани от реализацията на проекта в качеството
им на потенциални бенефициенти по СМР и активно участва във всички информационни събития,
обучения, във всички срещи/семинари свързани с подготовка и консултиране на стратегията.8.
Малцинствени групи: Ромска, мохамеданска и каракачанска, като същите са застъпени като
приоритетни групи от населението и са преставени чрез свои представители в Местна инициативна
група – Котел, Сунгурларе и Върбица. 9.Медии. Медиите подпомогнаха процеса по разработване на
СВОМР, като публикуваха информация за провежданите информационни събития и срещи.10.
Широка общественост. Населението от територията на двете общини ще бъде потребител на
резултатите от изпълнение на проекти по СМР, а именно на подобрената инфраструктура и жизнена
среда, услуги, същевременно ще се възползва и от допълнително създадените работни места.
Гражданите взеха участие в информационните срещи, в анкетното проучване за определяне визията
за развитие на територията на МИГ.
Представителите на всички групи участваха във всички информационни събития, обучения, във
всички срещи/семинари свързани, даваха своите предложения и идеи, активно участваха в
подготовката на СВОМР.
3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:
(не повече от 10 страници)
3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
Община Котел е разположена в Югоизточна България на границата между Източна и Средна Стара
планина, като на север тя граничи с община Омуртаг, на северозапад с община Антоново, на запад с
община Сливен, на юг с община Стралджа, на изток с община Сунгурларе, на североизток с община
Върбица. Община Котел обхваща територия от 858,1 кв. км. и в състава й са включени 22 населени
места. Релефът на общината е планинско-котловинен с надморска височина от 300 до 1128 м. Около
61% от територията на община Котел е обхваната от гори като общата площ на горския фонд е
Страница 7 от 104

594 000 дка. Климатът е умереноконтинентален с подчертан планински характер. Относително
добрата запасеност с вода е от огромно значение за развитието както на промишлеността, селското
стопанство и туризма, и в това община Котел има конкурентно предимство. Територията на
общината се характеризира с изключително биоразнообразие и чиста околна среда. Това е едно от
основните й характеристики. Почвите, водите и въздуха на територията на общината са съхранени
чисти и липсват големи промишлени или други източници на замърсяване. На територията на Котел
са разположени два резервата и три защитени местности, всички от огромно значение за опазването
на защитени и редки растителни и животински видове. Ограниченията, които наличието на тези
биорезарвати налагат върху икономиката и социалния живот на населението, следва да се проучат и
да се идентифицират възможностите за повишаване на икономическата стойност на територията
следствие на тях. Например в следващите години, включително и чрез прилагането на стратегия за
водено от общностите местно развитие, може да се предвиди да се насърчяват мерки и дейности за
развитие на биоземеделието, производството на местни екологично чисти храни и напитки,
развитие на занаятите, специализираните видове туризъм (селски и културен, и туризъм свързан с
изучаване и опазване на природата), както и съпътстващите ги дейности. Секторът на
телекомуникациите и интернет динамично се развива посредством развитието на мобилните
оператори в страната. Поради планинския характер на общината, покритието на населението с
интернет услуги все още не е достатъчно добро. Развитието на територията на община Котел следва
демографските тенденции на област Сливен и страната като цяло, макар и да има някои специфични
особености. Като основна характеристика на демографската ситуация, която е в унисон с общата
тенденция, това е трайното намаляване на броя на населението. През последните 7 години
територията на общината трайно се обезлюдява. Налице е тенденция към миграция от територията
на общината Котел към други територии в страната и чужбина, основно градовете Бургас, Варна и
София и от друга страна – вътрешна миграция от селата към градския център. Броят на младите
хора и на хората в трудоспособна възраст в община Котел през последните години постоянно
намалява. Въпреки това, структурата на населението по възрастови групи е по-благоприятна от
средните стойности на показателя за страната и близка до тази на областта и на Югоизточен район.
По данни на НСИ към 31.12.2014 г. населението в трудоспособна възраст е 11270, което
представлява 59,9% от общия брой жители, като 6022 са мъжете, а 5248 – жените. Община Котел е
сред общините в област Сливен с по-ниски нива на отрицателния механичен прираст в сравнение с
общините Сливен и Нова Загора. За 2014 г. отрицателният механичен прираст на територията на
община Котел възлиза на -118 при -154 за община Нова Загора и -508 за община Сливен. Всички
тези характеристики на населението очертават чисто теоритична предпоставка за развитие на
територията в следващите години, тъй като общината разполага с големи маси население в
трудоспособна възраст с добър потенциал за възпроизводство. Потенциалът за развитие на
територията обаче се неутрализира от етническата и образователната структура на населението.
Етническата характеристика на община Котел, очертава разнородна структура на населението. Като
представители на българската етническа група са се самоопределили 44,38% от жителите на
общината. Ромите са около 24,70%, а представителите на турския етност - около 29,87%. С найСтраница 8 от 104

голяма концентрация на турско население (2 688 души) е с. Ябланово, а с най- голямо ромско
население (2 970 души) - с. Градец. По данни на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Котел през 2014 и
2015 г. нивото на безработицата в общината надхвърля 38% с регистрирани 2417 души, по-голямата
част от които са жени над 50 години и младежи до 29 г. Преобладават безработните без
професионален стаж и квалификация, както и тези с ниско образование. Около 90% от ромското
население на територията на общината е безработно и получава помощи, чиито размери са
недостатъчни, за да задоволят потребностите на многочленните семейства. Огромен процент от
ромското население на територията е неграмотно или с много ниска степен на грамотност. Това
създава заплахи за продължаващ процес на социално изключване и маргинализиране на големи
маси от хора, както и на продължаващ натиск върху социалната система на територията на
общината. Липсата на заетост, ниското или отсъстващото образователно ниво, социалната изолация
и в същото време повишената раждаемост сред ромския етнос, създават предпоставки за изостряне
на социалните проблеми в бъдеще, свързани най-вече с инфраструктурни и благоустройствени
проблеми, образователни, здравни, екологични, социални, културни и др. Демографската ситуация
на територията на община Котел – миграцията и големият дял на населението от ромски произход
под трудоспособна възраст води до структурни изменения и в сферата на образованието. Около 53%
от подлежащите на обхващане в образователната система деца от 5 до 7 годишна възраст в гр. Котел
и селата Градец, Мокрен и Тича остават извън училищата и детските градини. Това означава, че
значително се увеличава рискът тези деца да останат без образование, респективно - неграмотни,
което ще рефлектира върху социалната система и поява на нови трайно безработни без
квалификация и умения. Сериозен проблем пред общинските власти е сектора на здравеопазването
особено що се отнася до представителите на малцинствата. Здравната култура на населението е
ниска, заболяемостта – много висока. Огромен е делът на представителите на ромските общности,
които са здравно неосигурени. Предвид социалната ситуация на територията, може да се направи
извод, че социалните проблеми ще се изострят на територията на община Котел в следващите
години. Община Котел се характеризира с ниска икономическа активност. Макар през последните
пет години броят на фирмите да се е увеличил (към 2014 г. те са 403 бр.) приходите от дейността им
намаляват. Делът на местната икономика в общия икономически сектор на област Сливен е
пренебрежимо малък. От индустриалните производства на територията на община Котел са
застъпени текстилната и килимарската промишленост,. Голям потенциал за развитие имат секторите
в дърводобивът и дървообработването, а представители от този бранш изявяват желание за
диверсификация и развитие като мебелно производство и др, крайни изделия от дърво В града и
околността му дърводобивът е основен отрасъл поради голямата площ на горските ресурси.
Територията има традиции в текстилната промишленост и килимарството, но съществуващите
производствени мощности са морално остаряли, работят много под капацитета си, основно по
поръчка. По отношение на броя наети и структурата на фирмите на територията - 97% от
регистрираните дружества се класифицират като микропредприятия до 9 служители. Това означава,
че в община Котел липсват големи, структуроопределящи предприятия, които да поддържат
работна ръка. Заетостта е основно сезонна и най-вече се осигурява от секторите селско и горско
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стопанство. Земеделието е основен отрасъл на местната икономика, който през последните години
непрекъснато се развива, макар и с далеч по-бавни от желатото темпове. Поради планинския релеф
и климат на общината, Котел не е съществен фактор в зърнопроизводството и производството на
технически култури. Община Котел има потенциал в отглеждането на трайни насаждения (овощни
градини, малини, къпини, ягоди) и всякакви горски продукти – плодове, билки, гъби. Най-големи
възможности за растеж на бизнеса и осигуряване на заетост има по отношение на
животновъдството. По данни на Областната дирекция „Земеделие” – Сливен през последните две
години броят на едрия и дребен рогат добитък на територията на общината бележи ръст. От
столетия Котел има традиции в овцевъдството и този сектор отново се развива и има нужда от
подкрепа като структороопределящ и даващ работа и препитание на хора, особено такива без проф.
квалифиакция. В тази връзка ролята на предприемачите от селското стопанство не само в
икономическата картина на общината, но и в социален аспект, трябва да бъде отчетена и взета
предвид при формирането на политиките за развитие. Освен селското и горското стопанство,
община Котел има огромен и изключителен потенциал за развитие и на туристическия сектор.
Територията се характеризира с чиста околна среда и съхрането биоразнообразие, множество
природни и културни забележителности. Община Котел може да се похвали с изключително
интересно и богато културно-историческо наследство. Котел е роден град на редица светила на
българската история - Софроний Врачански, архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, доктор
Петър Берон, капитан Георги Мамарчев, Георги Стойков Раковски. От тук са тръгнали голяма част
от четниците на Хаджи Димитър, Стефан Караджа и Христо Ботев. Първите данни за поселения на
територията са от античността, но най-голям разцвет територията придобива през Възраждането. От
този период са и най-големия брой запазени паметници на културата, архитектурни и исторически
ценности. В продължение на столетия Котел е бил център на тъкачеството и килимарството, като на
територията на общината все още могат да се видят традиционните техники за производство на
тъкани. В региона съществуват 15 читалища и една общинска библиотека. Читалищата са активни
средища на самодейни състави и хранилище на традициите и културата на населението на
територията.
Резултатите от извършеното проучване на територията до голяма степен преповтарят изводите от
анализа до момента. Община Котел разполага с много предимства за развитие най-вече от гледна
точка на своето географско положение, природни ресурси и културно-историческо наследство и
дадености. Територията е съхранена чиста, а биологичното разнообразие в района е едно от найбогатите в страната. То е предмет на опазване и защита не само в местен и национален, но и в
европейски план. Със своите пет защитени зони (два резервата и три защитени местности) както и с
подчертания превес на горските територии в общината, Котел има потенциал да се превърне в
притегателен център за любителите и изследователите на дивата природа и за онези хора, които
ценят и се стремят към екологосъобразен начин на живот.
Съхранените през вековете култура и традиции са богатства с огромно значение и потенциал за
бъдещото развитие на туризма, който има огромен потенциал и фактите говорят недвусмислено за
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това. За това спомагат не само природните, културни и исторически дадености, но и
непосредствената близост на територията до Черноморското крайбрежие. В същото време общината
остава относително изолирана от основните пътни артерии, което е предпоставка за нейното
съхранение екологично чиста и атрактивна за туристите, търсещи спокойствие и нови изживявания.
Значителен потенциал за развитие има селското и горското стопанство, които обаче не реализират
пълния си потенциал. През последните 1-2 години се отчита ръст на животновъдството, но са
необходими целенасочени действия от страна на местната власт предприемачите в този сектор да се
развиват и в бъдеще. Липсата на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, особено
такива за преработка на мляко и месо, буди недоумение. Развитието на туризма и подобряването на
качеството на живот на населението е обвързано с предлагането на местни продукти. Наличието на
екологично чиста среда и развито животновъдство са основните предпоставки за създаване и
развиване на сектора на производство на храни. Община Котел има традиции в тази посока и те
следва да бъдат възстановени и насърчени. Като цяло в резултат от анализа, бяха очертани две
основни „горещи” точки в бъдещото развитие на община Котел. Това са местната икономика и
социалната сфера. Икономическата и социалната ситуация на територията на община Котел е много
сериозна и следва низходяща тенденция на развитие – много висок процент безработица, който се
увеличава през последните 2 -3 години, липса на предприятия, които да осигуряват работни места,
основно сезонна заетост и големи групи представители на малцинствата с ниска степен на
образование, липсващи трудови навици и зависимост от социалните програми.
Община Котел е сред районите с относително добра демографска характеристика, тъй като делът на
населението в трудоспособна възраст е много висок (близо 60% от общия брой на населението). В
същото време обаче този човешки ресурс не може да се оползотвори ефективно поради две основни
причини – неразвит бизнес сектор и ниско образователно ниво на голяма част от трудоспособното
население. Без интервенции в тези направления съществува много голям риск от задълбочаваща се
маргинализация на големи групи от населението, засилваща се бедност, здравни и социални
проблеми и миграция.
Община Сунгурларе е разположена в югоизточната част на България и е включена в
административно-териториалните граници на Бургаска област. На север граничи с общините
Върбица и Смядово, на запад – с община Котел, на югозапад – с община Стралджа, на юг – с
община Карнобат и на изток – с община Руен. Общата й площ е 795,5 кв. км., което представлява
10,6% от територията на област Бургас. Общината е разположена на 65 км отстояние от Бургас и на
25 км от Карнобат. Община Сунгурларе е разположена в много плодородната едноименна
Сунгурларска долина. Тук се събират пътища от Карнобат, Върбица, Котел и Мокрен. На
територията на Сунгурларе съществува добре изградена пътна мрежа, с пътища I, II и III клас и
стопанисвана от общината четвъртокласна пътна мрежа и местни пътища. Те осъществяват връзка
между Южна и Североизточна България, както и между областите в Южна България. През
общината преминава и жп линия София - Дъбово – Варна, която допълнително подпомага
осъществяването на транспортните връзки на населението и бизнеса в региона.
Страница 11 от 104

Големият туристически пазар (близост до Бургас и Чернморието) следва да бъде максимално
оползотворен и надграден чрез развитие на целогодишен туристически продукт, свързан с
културното и историческото наследство на територията. Община Сунгурларе разполага с уникални
природни ресурси, сред които мек климат, водни ресурси, съхранена околна среда и богато
биоразнообразие. Всички те са предпоставки за развитието на конкурентна преработвателна
промишленост, разнообразни форми на туризъм, устойчиво горско стопанство, природосъобразно
земеделие и животновъдство.
На територията е разположен язовир „Камчия”, който осигурява питейна вода за част от бургаска и
варненска области. Реките Луда Камчия и Мочурица., както и съществуващите 46 микроязовира са
предстоставка за развитие на земеделието, особено в условията на постоянни промени на климата.
Общината разполага и със значителен потенциал по отношение на развитието на възобновяеми
енергийни източници и особено що се отнася до използването на слънчева енергия и биомаса.
Съществува неизползван потенциал за утилизиране и преработка на генерираните на територията
твърди битови отпадъци. Тези ресурси представляват значителен потенциал за развитие на бизнеса
на територията, но също така и способстват за отстраняване на някои сериозни проблеми за
територията като проблема с отпадъците и опазването на околната среда. Насърчаването на
използването на възобновяеми енергийни източници – соларни паркове, ветрогенераторни паркове,
водноелектрически централи и инсталации за оползотворяване на отпадъците, са ключът към
изграждане на конкурунтоспособна местна икономика, към опазване на околната среда и към
подобряване жизнения стандарт и качеството на живот на населението в общината.
Електроснабдяването на общината се осъществява от националната енергийна система и е много
добре обезпечено. Това е още едно предимство от гледна точка на възможността за повишаване на
товара в бъдеще и развитие на икономиката в района, тъй като електроенергийната система има
достатъчен резерв за обслужване на нови потребители. Демографските процеси следват по-скоро
националните тенденции – постепенно намаляване на броя на населението, вътрешна и външна
миграция, застаряване и обезлюдяван, въпреки че през периода 2010 – 2014 г. броят на
новородените в община Сунгурларе се увеличава от 107 до 130 деца. Естественият прираст на
община Сунгурларе е -110 към края на 2014 г. като показателят отчита подобрение в сравнение с
началото на периода, когато неговата стойност е достигала -173 души. След 2013 г. по данни на
НСИ механичният прираст на община Сунгурларе е положителен. Това означава, че интересът към
заселване на територията се увеличава. Тази положителна тенденция е индикатор за възможност за
подобряване на демографската картина на територията. Усилията на местните власти, населението и
бизнеса в следващите години, следва да са насочени към подобряване привлекателността на
общината като място за живот и работа и да са свързани с привличане на нови жители. Етническият
състав е разнороден, около 57% от жителите на територията, са посочили, че са етнически българи.
На второ място по численост се нарежда турската етническа група с малко над 32 на сто, а към
ромската са се самоопределили около 8,5% от населението. По информация от Дирекция „Бюро по
труда” – Карнобат, безработицата в община Сунгурларе е доста над средните нива за страната. Към
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края на 2015 г. коефициентът на безработица в страната е 9,1 на сто докато показателят за община
Сунгурларе е 21,49%. Насърчаването на местния бизнес е от ключово значение за задържане на
икономически активното население на територията, за привличане на нови хора в общината, за
създаване на заетост и цялостно подобряване качеството на живота. Промишлеността на община
Сунгурларе е представена най-вече на територията на град Сунгурларе. По силно изразена е
преработващата промишленост, като водеща се откроява хранително – вкусовата, следвана от
шивашката и дървопреработвателната. Добивната промишленост е с насоченост предимно за
добиване на глини, варовик, облицовъчен камък, чакъл и други. С най-добри условия за развитие на
интензивно селско стопанство са лозарството и зърнопроизводството, където релефните и
почвените условия, както и сравнително големия размер на нивите, благоприятстват такова
развитие; в съответствие с почвените и климатични ресурси, овощарството е възможно да се
превърне в един от структуроопределящите подотрасли. В планинските землища условията са
неблагоприятни за интензивно земеделие, но съществуват възможности за развитие на планинско
пасищно животновъдство на базата на значителния размер пасища, както и на добива на сено от
естествените ливади. Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са
раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради липсата на пътища, както и
застаряването на населението. Наложителни са промени във формата на стопанисване, които да
доведат до създаване на по-съвременни стопанства. Съществуват условия за производство на
екологични чисти продукти от земеделие и животновъдството. Добре развита и функционална
дърводобивна и дървопреработвателна дейност, която има нужда от подноваване и диверсификация
към производства на изделия от дървен материал – напр. мебели, бурета, паркет, др. Рационално и
екологично ползване на диворастящите билки, горски плодове, гъби и т.н. Горското стопанство на
общината е стратегически резерв за развитието на туризма.
Община Върбица е разположена на раздела между Северна и Южна България по северните
склонове на главната Старопланинска верига, Предбалкана, Котленско-камчийския и Герловския
район. Територията на общината е 456,803 кв. км. и заема 13,5% от общата площ на област Шумен и
3,15% от територията на Североизточен район (СИР, NUTS 2). В територията на МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица участват само три населени места – центърът - гр. Върбица и селата –
Крайгорци и Чернооково. Релефът на посочените три населени места се характеризира предимно
като полупланински, а климатът е умерено-континентален, което в съчетание с плодородната земя
предполага добро развитие на селското стопанство. Важно е да се подчертае, че община Върбица
притежава голям потенциал за развитие от гледна точка на природните й дадености. Общината
разполага със стратегическо местоположение между три области – Шумен, Сливен и Бургас. През
територията преминава едно от важните пътни трасета – „Върбишкия проход”, свързващ
Североизточна и Югоизточна България. Този транспортен коридор и възможностите за мобилност
на хора и товари в този район следва да бъде оползотворен максимално като се акцентира върху
развитието на секторите на туризма, услугите и транспорта. Общината разполага с огромно
природно богатство – изключително водно богатство, 58% от територията е горски фонд, а голяма
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част от площта е заета от зони по екологичната мрежа „Натура 2000” за опазване на
местообитанията и птиците. Състоянието на техническата инфраструктура – пътна и ВиК на
територията на Върбица не е добро. В цялата област Шумен за последните 5-6 години са построени
7 км. магистрален път и 1 км второкласен път, по данни на националната статистика. Още потрагично е състоянието на водопроводната инфраструктура. Загубите на вода заради
амортизираните тръби и съоръжения са огромни, а в много от населените места съществува режим
на водоползването. Това е изключително негативна характеристика на условията на живот в
общината и следва да са основен приоритет в инвестиционната програма на община Върбица.
Демографската картина на Върбица притежава следните характеристики: намаляващ брой на
населението, отрицателен естествен прираст и миграционен индекс. Индексът на безработицата на
територията на общината е рекорден не само за област Шумен, но и на национално ниво.
Населението среща сериозни затруднения в намирането на работа, тъй като на територията бизнесът
е в упадък. Броят на фирмите намалява, а съществуващите предприятия са основно
микропредприятия със заети до 9 души. Най-съществен проблем е безработицата сред жените,
която е с около 20% по-висока от тази на мъжете, както и безработицата сред населението над 55
години. Липсата на адекватни мерки за разкриване на нови работни места, както и обезсърчаването
на тези лица, ги обричат на изпадане от пазара на труда, трайна безработица и бедност.
Промишленият сектор се състои основно от представители на дървообработвателната
промишленост, шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Обемите на производство и
приходите са малки, а значението на тези предприятия е основно местно. Селското стопанство е
традиционно силен отрасъл в икономиката на община Върбица, но през последните години то също
е в упадък. Причините се коренят в полупланинския характер на територията, разпокъсаните
парцели и трудностите при обработката, остаряла техника. Най-добре се развива производството на
зърнени и технически култури, а традиционното зеленчукопроизводство отчита спад. Спад се
наблюдава и при животновъдството, което е подложено на натиск от евтиния внос на животински
суровини и ниските изкупни цени на млякото и месото. Животновъдството се извършва основно за
потребление на населението. Този сектор обаче има потенциал за растеж поради наличието на
територията на множество пасища и ливади, които биха могли да се използват ефективно за
свободнопасищно животновъдство. Тенденцията в национален и световен мащаб към повишаване
на потреблението на биологични храни и напитки следва да бъде акцент в СВОМР за развитие
както на сектора селско стопанство, така и на хранително-вкусовта промишленост. Чистата природа
на община Върбица е огромен ресурс към производство на биопродукти. За насърчаване на
селскостопанството произодство на територията от огромно значение е и развитието на туризма,
провеждането на фестивали и местни празници, посредством които да бъдат популяризирани и
традиционните продукти и занаяти.
В заключение може да се направи изводът, че територията на община Върбица притежава
достатъчно ресурси, за да постигне напредък в обществената сфера и икономиката през следващите
години. Нужно е чрез икономически механизми да се постигне подобряване на условията на живот
за населението и повишаване на жизнения стандарт, за да не се допусне в крайна сметка
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задълбочаване на негативната демографска ситуация.
3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
Публичен сектор: Местна власт: Общини Котел, Сунгурларе и Върбица - заинтересовани
лица по отношение на социално и икономическо развитие на територията, подпомагане на бизнеса
и на социалния сектор чрез предоставяне на по-качествени услуги; подобряване на
инфраструктурата, подобряване на жизнената среда и др. Потенциални получатели на финансова
помощ от ЕФРСР мярка 120 и по Мерки– 7.2 и 7.5 от ПРСР и по мерки от ОПРЧР. Държавни
институции, структури на местно ниво (ОбД «Земеделие», Общ. Служби «Земеделие и гори»,
ДБТ, Дирекции „Социално подпомагане”) – съпътстваща и допълваща роля при реализацията на
СВОМР в сферата на изпълнение на политиките за развитие на селските райони, развитие на
местния пазар на труда и социална интеграция, чрез подаване на информация и съдействие на
всички групи потенциални кандидати, като се очаква да подпомогнат бенефициенти към СВОМР по
мерки от ПРСР и ОПРЧР. Земеделски производители ( Физически лица, ЕТ или Юридически
лица – регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители. Идентифицираната група, в качеството им на потенциални
бенефициенти по СВОМР. Микропредприятията от територията - като потенциални
бенефициенти по мерки от СВОМР – основно по мярка 6.4 от ЕФРСР. Представители на бизнеса В качеството на потенциален бенефициент по мерките от ОПИК към СВОМР. Читалища. Като
най-добре представени обекти в сферата на културата на местно ниво и в качеството им на
потенциални получатели на финансова помощ от ЕФРСР мярка 120 и по Мярка – 7.2 от ПРСР.
Нестопански сектор – НПО - Потенциални получатели на финансова помощ от ЕФРСР мярка 120
и по Мерки– 7.2 и 7.5 от ПРСР и по мерки от ОПРЧР.
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на
вътрешните и външните фактори за развитие на общините и възможностите за избор на подходяща
Стратегия за местно развитие, предложена от МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица. Основен
инструмент при този анализ е общата матрица, отразяваща взаимодействието на вътрешните
фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и заплахи). След обстоен анализ
на всички източници на информация и обработка на данните от анкетните карти, интервютата и
проведените информационни срещи и публични обсъждания и събития, могат да се посочат
следните силни и слаби страни, възможности и заплахи за територията и населението, попадащи в
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
I. Силни страни, общи и за трите общини:
1. Природни ресурси
Съхранена и чиста околна среда, недокосната от тежка промишленост и/или други източници
на замърсяване;
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Изключително биологично разнообразие на територията на трите общини, с наличие на
уникални защитени видове
Благоприятни природо-географски условия за земеделие (Сунгурларе, Върбица) и
животновъдство (Котел);
Богат горски фонд, източник на ресурси;
Наличие на уникални природни и културно-исторически обекти, представляващи ценен
ресурс за развитието на алтернативен туризъм /познавателен, екотуризъм, културен туризъм,
риболовен и др./;
Стратегическо местоположение в близост до големи курорти и черноморието, даващо
предимство при търговия, услуги, културен обмен, туризъм;
Изградена мрежа от язовири;
Безопасни планински маршрути, съчетани с водни площи, подходящи за селски туризъм и
седмичен отдих;
Наличие на пасища върху непродуктивни земи;
2. Човешки ресурси и социална среда.
Благоприятна за естественото възпроизводство и трудовото участие полова структура;
Голям дял на населението в трудоспособна възраст;
Увеличаване на естествения прираст през последните години;
Хармонични взаимоотношения между хората, въпреки различните етнически групи;
Богат културен календар с разнообразни културни прояви;
Наличие на средища на културно развитие /културно-исторически паметници, читалища,
религиозни храмове и др./
3. Стопански ресурси.
традиции в селското стопанство – лозарство, зърнопроизводство, трайни насаждения
(Сунгурларе, Върбица),
екологично чиста продукция;
традиции в животновъдството (Котел, Върбица);
II. Слаби страни, общи за трите общини:
1.
Човешки ресурси и социална среда.
Отрицателен естествен прираст в комбинация с отрицателен миграционен баланс;
Висока безработица над средната за страната
Бедност на голяма част от селското и немалка част от градското население;
Икономическата активност е съсредоточена главно в общинските центрове;
Делът на хората с висше и средно образование е по-нисък от средния за страната, а хората с
основно и начално по-висок;
Липса на квалифициран персонал за осъществуване на качествени туристически услуги;
Огромен дял на малцинствените групи, даващи негативно отражение върху социалната,
образователна и здравна системи;
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2.
Стопански ресурси.
Надребнена собственост върху земята;
Липса на реален пазар на земеделската земя;
Липса на условия за развитие на фермерство от европейски вид;
Нефункционираща напоителна инфраструктура, въпреки богатите водни ресурси;
Раздробеност на животновъдните стопанства;
Амортизирани производствени зони непривлекателни за нови инвестиции;
Отсъствие на местни професионални сдружения – все още лицата от същия бранш се
възприемат единствено като пряка конкуренция и се пренебрегва идеята, че чрез общи усилия могат
да се постигнат по-добри резултати;
Ниски доходи от селското стопанство – ниски изкупни цени;
Богатият туристически потенциал не се използва пълноценно – липсва цялостен туристически
продукт и функционална и реална стратегия, поради което интересът на туроператорските фирми е
минимален;
Липса на конкурентна и адекватна туристическа инфраструктура;
III. Възможности, общи и за трите общини::
Разработване и реализация на проекти, насочени към създаване на предпоставки за задържане
на населението;
Повишаване на доходите, подобряване на инфраструктурата и качеството на живот;
Диверсификация на икономиката и осигуряване на работни места за задържане на
икономически активното население;
Добри условия за развитие на модерен и конкурентен аграрен сектор и хранително-вкусова
промишленост;
Отлични условия за развитие на дурводобивната и дървопреработвателната промишленост и
диверсификация на съществуващите дейности в този отрасъл;
Затваряне на производствения цикъл чрез изграждане на малки хранително-вкусови
предприятия и тяхното инвестиционно обвързване с развитието на определено земеделско
производство в общината.
Възстановяване на съществуващи местни сортове и породи;
Увеличаване на лозовите насаждения, както винени, така и десертни и разширяване на
винопроизводството;
Развитие на алтернативно земеделие;
Изграждане на пазарна инфраструктура за пласмент и преработка на селскостопанската
продукция, включително и пчелната;
Създаване на система за научно и информационно обслужване на селското стопанство;
Привличане на иновестиции в аграрния сектор, преработвателната промишленост и туризма;
Създаване на алтернативна заетост;
Големи възможности за развитие на културно-историческия и алтернативния туризъм;
Формиране на местен туристически продукт, осигуряващ „разпознаваемост” на
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туристическия пазар;
Създаване на нови икономически дейности и услуги, свързани с развитието на еко, селски,
културен, ловен и риболовен туризъм;
Професионална подготовка на заетите и безработни лица, ориентирани към изискванията на
пазара на труда;
По-активно включване на НПО в организиране обучения и реализиране на проекти за
оживяване на територията;
IV. Заплахи, общи за трите общини:
Засилване на засушаванията в резултат от евентуални промени в климата;
Изоставени земеделски земи – ерозия;
Нестабилни стопански структури в селското стопанство, ниско ниво на научно обслужване;
Недостиг на инвестиционен капитал за обновяване и разширяване на производствата;
Депопулация на населените места, поради липса на заетост;
Задълбочаване на отрицателния миграционен баланс – миграциите главно на младите хора ще
продължат да оказват и в бъдеще негативно влияние на останалите демографски параметри;
Липса на квалифицирана работна сила в съответствие с пазара на труда;
Задълбочаване социално-икономически упадък на селата – обезлюдаване и запустели земи;
Липса на активен инвестиционен интерес, както от страна на национални, така и от
чуждестранни инвеститори;
Стратегията за местно развитие на общините Котел, Сунгурларе и Върбица е насочена към
използване силните страни, за да се неутрализират заплахите и опасностите, като се извлекат ползи
от външните благоприятни възможности при намаляване на слабостите. При наличното
съотношение на силните и слабите страни, възможностите и заплахите МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица предлага Подсилващо развитие, което се основава на външно/вътрешни връзки и включва
фактори и ключови ресурси, които вече съществуват в или извън територията на общините.
Основната цел е да подсилят силните страни с външни ресурси и да се използват тези силни страни
за привличане на външни инвестиции. Такава стратегия се основава на приоритетно развитие на
туризма и развитие на жизнеспособна икономика, основана на динамично и екологично чисто
земеделие и животновъдство, включително създаване на местни марки и изграждане на местни
пазари и къси вериги на доставки. Късите вериги на доставка са изведени и като приоритет на
Европейско ниво като част от създаването на устойчива и конкурентоспособна местна икономика.
3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
Характеристиката на рисковите групи на територията на МИГ показва, че жизненият стандарт на
определен дял на населението е сравнително нисък и това води до обособяването на няколко
уязвими групи: 1.Лица и семейства в неравностойно социално положение, включващи: Социално
слаби, лица и семейства, Лица с увреждания. 2. Самотно живеещи възрастни хора. Особена
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рискова група е тази на регистрираните безработни лица без специалност и без образование
(основно или по-ниско), която е неконкурентноспособна на пазара на труда, като в нея влизат
предимно лица от ромски произход, социално слабите семейства. Във възрастовата структура на
безработните лица могат да се обособят две окрупнени възрастови групи в неравностойно
положение на пазара на труда: на младежите до 29 години, които започват трудовата си реализация
и на лицата над 50 години, които са към края на трудовата си дейност. Потребностите на
уязвимите групи, идентифицирани в анализите и проучванията могат да се систематизират и
обобщят като: нужда от социални и помощни услуги, нужда от трудови посредници;
преквалификация и/или създаване на възможности за самостоятелна заетост, образователни нужди.
Потербностите на гореописаните групи са застъпени в прилагането на мерки от ОПРЧР от СВМОР.
И трите общини имат приети планове за интегриране на ромите, в които са определени задачи и
дейности по шест приоритета: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално
включване, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.
Отчитайки важността на проблемите от гледна точка влиянието им върху социално –
икономическия, културен и обществен живот, СВОМР приоритетно разглежда повишаването на
образователния статус, здравните услуги за тези групи, подобряването на общинската
инфраструктура в ромските квартали и стимулиране квалификацията, преквалификацията и
създаването на заетост и интеграция. В СВОМР се дава приоритет на проекти, които адресират
хората от социално – уязвимите и малцинствени групи чрез залагане на допълнителни точки в
критерия за оценка.
4. Цели на стратегията:
(не повече от 10 страници)
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
4.1.1. Общи цели
СВОМР е разработена по подхода „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/, като се
основава на характеристиките на територията на МИГ. СВОМР се разработва 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.
СВОМР се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 – 2020 г. и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и
Европейския социален фонд (ЕСФ) ОПИК 2014-2020 г. и ОПРЧР 2014 - 2020г..
Основните цели застъпени в СВМОР са:
1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и
Страница 19 от 104

управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на
работната сила;
5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности;
6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на
населението;
Стратегията за ВОМР допринася по-конкретно и за постигане на специфичните за всяка програма
цели, а именно:
1. за ПРСР 2014-2020 г:
а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на
хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни
в развитието на територията като основа за териториално развитие;
г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния
териториален потенциал и продукти от местен характер;
2. за ОПИК 2014-2020 г.:
а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) за
пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта
на производството на тези територии;
б) насърчаване на иновационната активност, насърчаване на предприемачеството
разработването и внедряването на иновации от и на територията;
в) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови
устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за
повишаване на доходите му;
3. за ОПРЧР
а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по
отношение на пазара на труда и социалното включване;
б) устойчива и качествена заетост;
в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за поголямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;
г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите;
д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в
риск от социално изключване лица
4.1.2. Приоритети за развитие
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ВИЗИЯ: МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица АТРАКТИВНО И ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА
ЖИВЕЕНЕ И РАЗВИТИЕ, чрез съхранени културно - исторически ценности и традиции, с
конкурентоспособна местна икономика, базирана на силата и потенциала на земеделието, туризма и
развитието малък и среден бизнес, основаващи се на запазена и здравословна природна среда,
допринасяща за благополучието и високото качество на живот на населението.
В Стратегията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, са набелязани три основни приоритета:
Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез
популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и достъп до основни
туристически обекти и услуги;
Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и
горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната икономика и
възможностите за бизнес и устойчива трудова заетост чрез производство на местни продукти и
добавяне на стойност;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
4.2. Специфични цели:
Специфична цел 1: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски сектор;
Специфични подцели:






Да се подпомогнат земеделските стопанства, с акцент животновъдните стопанства с цел
модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и
управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии,
подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.
Да се подпомогне хранително-преработвателния сектор, в частност да се развие
млекопреработвателния сектор, чрез повишаване на конкурентоспособността и
устойчивостта на предприятията, повишаване производителността на труда, подобряване на
качеството и добавяне на стойност на преработената земеделска продукция;
Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и преработвателите на
горски продукти.

Специфична цел 2: Стимулиране на инвестиции в неземеделски дейности


Специфична подцел:
Повишаване конкурентноспособността на територията
неземеделски дейности и създаване на заетост;

посредством

инвестиции
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в

Специфична цел 3: Повишаване на привлекателността и превръщането на територията на
МИГ в предпочитана туристическа дестинация
Специфични под цели:




Да се развие туристическия потенциал на територията на МИГ, чрез:
превантивни мерки за опазване на природните и културни забележителности;
Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията
лесен достъп до туристически обекти;
създаване на възможности за целогодишен туристически поток, чрез инвестиране в
туристически услуги, вкл. алтернативен и еко туризъм,
промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер;
Да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за
посетители на територията на МИГ;
Да се насърчи растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез
подпомагане развитието на туризъма, вкл. селския туризъм;

Специфична цел 4: Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика
Специфични подцели:



Да се стимулира предприемачеството на територията на МИГ;
Да се подобри нивото на съществуващите и формиране на нови МСП на територията на
МИГ;

Специфична цел 5: Подобряване на условията за живот на територията на МИГ
Специфични подцели цели




Да се инвестира в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия;
Разширяване на основни услуги за населението, свързани със свободното време, спорт и
култура;

Специфична цел 6: Подобряване на условията за устойчива и качествена заетост на жителите
на територията на МИГ
Специфични подцели цели


Създаване на условия за устойчива и качествена заетост, приоритетно за младите хора,
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уязвими и малцинствени групи живущи на територията на МИГ;
Повишаване на мобилността на работната сила и повишаване на квалификацията и уменията,
както на вече заети лица, така и на търсещите работа;

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия,
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на
национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и
деинституционализация:
Стратегията за ВОМР на МИГ се основава на:
местните нагласи, които свързват развитието на територията приоритетно с развитие на
земеделието и туризма и целенасочена подкрепа на младите хора за да останат, живеят и работят на
територията на МИГ.
характеристиките на територията на общините, които подкрепят потенциала за развитие на
земеделие ( особено животновъдство) и туризъм. Сред тези основни характеристики са: чиста и
съхранена природа и традиции за развитие на селско стопанство; забележително културно
наследство, оригинален фолклор и етнография, изключително богато биологично разнообразие,
историческите забележителности, богат културен календар, създаващи предпоставки за развитие на
туризма;
местните потребности, свързани с насърчаване на предприемачеството и възможности за
развитие на икономиката и местния бизнес; подобряване на интеграционните връзки между
производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция; балансирано развитие на
туристическия продукт по цялата верига на туристическото обслужване;
Стратегията е в пълно съответствие с общинските планове за развитие на трите общини, като
надгражда, допълва и дава нови и иновативни методи и подходи за реализиране на основните
набелязани приоритети.
Стратегията за ВОМР е в пряка връзка и съответствие с дефинирананите в плановете на общините
като основни приоритети - Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика и
набелязаните специфични цели и мерки във връзка с развитие на земеделието и туризма.
В стратегията са намерили отражение и основните принципи, приоритети и цели на Областните
стратеги за развитие на Област Сливен 2014-2020 г. , Област Бургас 2014-2020 г. и Област Шумен
2014-2020 г. Стратегията за ВМОР на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е основана при
съобразяване и определяне на националните цели и приоритети в: Стратегия „Европа 2020”,
Националната програма за развитие на Република България: „България 2020”, Национална стратегия
за регионално развитие /НСРР/ , Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в
България в периода 2014 – 2020 г., Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството
в Република България 2005-2025 г.; Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в
България 2014 – 2020 г.; Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 г. и Национална
стратегия на РБългария за интегриране на ромите. Политиките по десегрегация и
деинституционализация са застъпени на всички нива при разработване на стратегията, като намират
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отражение както в разработените критерии за оценка на проектите, така и в целия подход за
изпъление на СВОМР.
4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:
Иновативния характер на Стратегията за водено от местната общност развитие включва нов подход
за реализацията й, нови методи и средства, които не са прилагани на територията на МИГ:












Многофондова стратегия за ВОМР е новост за територията, като ще даде възможност за
изпълнение на проекти финансирани чрез ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ посредством ПРСР, ОПИК
и ОПРЧР. Многофондовото финансиране позволява комплексен подход при разрешаване
проблемите на територията посредством интегрирани и мултисекторни дейности.
Стратегията предлага интегриране на дейности от различни мерки, насочени към
популяризиране на културно-историческото наследство и природни дадености, изграждане
на териториална идентичности и използване потенциала на територията за повишаване
просперитета в обществен и личен аспект. Проектите, които ще бъдат изпълнени по мерки
7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и 7. 6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ към СМР,
ще подобрят и разнообразят туристическите атракции и инфраструктура, ще възстановят
храмове-местни духовни символи и като цяло ще популяризират природните ресурси и
културно-историческо наследство.
В критериите за оценка на проектите са заложени показатели и тежест, свързани с
иновативност на проектите.
Включване на новаторска мярка, която предоставя възможност за нова за територията форма
на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство: Мярка 120
“Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез
популяризиране на културно-историческото и природно наследство” е иновативна мярка, с
която се цели надграждане на очакваните резултати от изпълнение на горепосочените мерки,
посредством ангажиране на местното население в инициативи за повишаване на
информираността и провеждане на събития по изучаване, съхраняване и популяризиране на
културно-историческо и природно наследство и превръщането му в източник за повишаване
атрактивността и просперитета на територията и възможност за целогодишен туристическия
сезон.
В критериите за оценка на проектите към мярки 4.1, 4.2, 6.4 и мярката по ОПИК е включен
критерий за оценка, свързан с въведеждане на иновации при реализиране на проектите;
Проектите са обвързани и взаимно свързани, така например: при оценка на проекти по ОПИК
– се определя критерий за оценка, който да дава тежест на кандидати/получатели на
подкрепа от ОПРЧР.
Като нов начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, и поконкретно липсата на наличен финансов ресурс за съфинансиране на проектите, се планира
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да се учреди Взаимо-Спомагателна Каса към МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица. На база
проведените анкетни проучвания, в отговор анкетираните дават положителната си нагласа и
желание за учредяване на подобна форма на взаимопомощ при реализиране на проектите.
4.5. Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите:
СЦ 1: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски сектор;
Кореспондира на Приоритет 2 и Приоритет 3
Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и
горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната икономика и
възможностите за бизнес и устойчива трудова заетост чрез производство на местни продукти и
добавяне на стойност;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Постига се чрез дейности/крайни продукти:
-Подпомогнати земеделските стопанства, с акцент животновъдните стопанства с цел модернизиране
на физическия капитал, нематериални активи,
- Подобрена организация и управление на стопанствата
- Въведени нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и
съхранение на продукцията;
Подпомогнати/създадени
хранително-преработвателни
предприятия,
в
частност
млекопреработвателния сектор ( мини-мандри, с акцент местни продулти) чрез повишаване на
конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, повишаване производителността на
труда;
- Подобряване на качеството и добавяне на стойност на преработената земеделска продукция;
- Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и преработвателите на
горски продукти
Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 4.1, 4.2, 8.6
Очаквани резултати:
Потенциални бенефициенти: приблизително 700 земеделки стопани/физически и юридически лица/.
Очакван брой реално подкрепени стопанства, вкл. за преработка на земеделки и горски продукти –
по М4.1. – приблизително – 15 бр.; по М4.2. – приблизително 7 бр.; по 8.6. – приблизително- 4 бр.
Основен приоритет се дава на малки проекти, съгласно критериите за оценка и тяхната тежест.
СЦ 2: Стимулиране на инвестиции в неземеделски дейности
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Кореспондира на трите приоритета:
Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез
популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и достъп до основни
туристически обекти и услуги;
Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и
горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната икономика и
възможностите за бизнес и устойчива трудова заетост чрез производство на местни продукти и
добавяне на стойност;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Постига се чрез дейности/крайни продукти:
Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски
дейности и създаване на заетост;
Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 6.4, Мерки от ОПИК – 001 – 1 и 001 - 2
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти: приблизително 399 микропредприятия, с
потенциал за малки и средни 19 бр. Очакван брой реално подкрепени – по М 6.4. – приблизително –
15 бр.; по М 001 – 1 и М00 1 -2 ОПИК - приблизително 11 бр.;
Основен приоритет се дава на малки проекти и проекти за интергрирани туристически услуги по М
6.4, съгласно критериите за оценка и тяхната тежест.
СЦ 3: Повишаване на привлекателността и превръщането на територията на МИГ в
предпочитана туристическа дестинация
Кореспондира на Приоритет 1 и Приоритет 3:
Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез популяризиране
на територията, повишаване на туристическата атрактивност и достъп до основни туристически
обекти и услуги;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Постига се чрез дейности/крайни продукти:
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-Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ, чрез:
- превантивни мерки за опазване на природните и културни забележителности;
- Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията
- лесен достъп до туристически обекти;
- създаване на възможности за целогодишен туристически поток, чрез инвестиране в
туристически услуги, вкл. алтернативен и еко туризъм,
- промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер;
-Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за
посетители на територията на МИГ;
-Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез подпомагане
развитието на туризъма, вкл. селския туризъм;
Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 6.4, 7.2, 7.5, 7.6, Мярка 120, Мярка от ОПИК – 001 - 1
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти: Общини Котел, Сунгурларе и Върбица,
религиозни храмове, НПО, Читалища, приблизително 399 микропредприятия, потенциал за малки и
средни 19 бр. Очакван брой реално подкрепени проекти в изпълнение на тази цел– приблизително
20 бр. Основен приоритет се дава на малки проекти и проекти за интергрирани туристически услуги
по М 6.4, съгласно критериите за оценка и тяхната тежест.
СЦ 4: Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика
Кореспондира на Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3:
Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез
популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и достъп до основни
туристически обекти и услуги;
Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и
горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната икономика и
възможностите за бизнес и устойчива трудова заетост чрез производство на местни продукти и
добавяне на стойност;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Постига се чрез дейности/крайни продукти:
- стимулиране предприемачеството на територията на МИГ;
- подобряване на нивото на оцеляване и създаване на нови МСП на територията на МИГ;
Реализира се чрез: Мерки от ОПИК – 001 – 1 и ОПИК 001 - 2
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Очаквани резултати: Очакван брой реално подкрепени проекти в изпълнение на тази цел–
приблизително 11 бр.
Основен приоритет по специфични критерии се дава на иновативни проекти и проекти за
откриващи по-голям брой нови работни места, съгласно критериите за оценка и тяхната тежест.
СЦ 5: Подобряване на условията за живот на територията на МИГ
Кореспондира на Приоритет 1 и Приоритет 3:
Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез
популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и достъп до основни
туристически обекти и услуги;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Постига се чрез дейности/крайни продукти:
-Инвестиране в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на
енергия;
-Разширяване на основни услуги за населението, свързани със свободното време, спорт и култура;
Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 7.2, 7.5, 7.6, Мярка 120, Мярка от ОПИК – 001 - 1
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти: Общини Котел, Сунгурларе и Върбица,
религиозни храмове, НПО, Читалища и др. Очакван брой реално подкрепени проекти в изпълнение
на тази цел– приблизително 20 бр.
Специфична цел 6: Подобряване на условията за устойчива и качествена заетост на жителите
на територията на МИГ
Кореспондира на Приоритет 1 и Приоритет 3:
Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез популяризиране
на територията, повишаване на туристическата атрактивност и достъп до основни туристически
обекти и услуги;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Постига се чрез дейности/крайни продукти:
-Създаване на условия за устойчива и качествена заетост, приоритетно за младите хора, уязвими и
малцинствени групи живущи на територията на МИГ;
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-Повишаване на мобилността на работната сила и повишаване на квалификацията и уменията, както
на вече заети лица, така и на търсещите работа;
Реализира се чрез всички мерки заложени в СВОМР.
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти по всички мерки. Разкриването на работни места е
основен приоритет за всички проекти и е заложен като критетии за оценка на проектите, с по-голяма
тежест за откриване на повече работни места. Очакван брой реално назначени на
работа/новооткрити работни места в изпълнение на тази цел– приблизително 137 бр.
5. Описание на мерките:
(не повече от 4 страници за всяка мярка)
Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:

ПРСР (ЕЗФРСР)
Код на мярката - 4.1
Наименование на мярката: Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Описание на целите:
Повишаване устойчивостта и конкурентноспособността на земеделските стопанства чрез
модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и
управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на
предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.
Обхват на мярката: Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални
активи, имащи отношение към подобряване на производствената дейност на земеделските
стопанства; Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански продукти,
съгласно Списък на допустимите непреработени земеделски продукти включени в Приложение №
I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на
тютюн, риба и аквакултури.
Допустими получатели:
Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани по Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които
1.
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имат миниму Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро. За ЮЛ да са регистрирани по
ТЗ, ЗК или ЗВ и 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; Изискването не се прилага за кандидати
създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор
„животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и
медицински култури”.
2.Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски
продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и
организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.
3.Получателят на финансова помощ трябва да 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.
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.
Допустими дейности:
Инвестиции в материални и нематериални активи в новосъздадени и съществуващи земеделските
стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде
насочена към инвестиции, свързани с:
-Инвестиции за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване на производствените
разходи и повишаване производителността на труда;
-Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за
съответните стопанства;
-Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
-Инвестиции за 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;
-Инвестиции за 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;
-Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на
земеделските стопанства.
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Допустими разходи:
В съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година 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, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, финансовата помощ по мярката се предоставя под
формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.
Материални активи:
- Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима
собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава
използвана за опазване на околната среда.
- Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната
среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване
на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството,
подобряване на енергийната ефективност.
- Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от
десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти
и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
- Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и
други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
- Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други
недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за
създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите
инвестиционни разходи.
- Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони,
цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция,
превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.
Нематериални активи:
- 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. Тези разходи не
могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.
- 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;
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- Закупуване на софтуер;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като:
Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на
добри производствени практики, подготовка за сертификация.
Допустими са авансови плащания с максимален 50% от общия размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.
Финансови параметри
Минимален и максмален размер
Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 10 000 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 400 000 лева.
Интензитет на финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
1.За проекти представени от млади земеделски* стопани финансовата помощ се увеличава с 10 %;
2.За проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони**, като най-малко 75
на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район помоща
се увеличава с 10 %.
*”млади земеделски стопани” – са лица, които към момента на подаване на заявлението за
подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни
професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на
земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението
за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади
земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент №
807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на
Европейския парламент и на Съвета
**”необлагодетелствен район” – се определя съгласно Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.)
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Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ и на двете условия не може да
бъде повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 280 000 лева.
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на
финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Проекти със стойност:
1.1.Проекти на стойност от 10 000 лева – до 50 000 лева

15 т.

1.2. Проекти на стойност от 50 001 лева – до 140 000 лева

20 т.

1.3. Проекти на стойност над 140 001 лева

10 т.

2.Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на 15 т.
биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично
производство
15 т.
3.Проектът съдържа дейности водещи за опазването на околната
среда и/или устойчиво използване на ресурсите.
4.Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 10 т.
ефективност за земеделското стопанство
5.Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството
/"Иновации"
са:
иновативен
продукт
произвеждан
от
стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес 10 т.
(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на
нова организационна форма, включително маркетинг.
10 т.
6.Проекти на млади земеделски стопани – до 40г. и/или жени и/или
представители на уязвими или малцинствени групи.
7.Проекта създава допълнителни работни места в стопанството:

10 т.

– мин. 1

20 т.

– 2 и над 2
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Максимален брой точки

100 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

Код на мярката - 4.2.
Наименование на мярката: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти
Описание на целите:
Повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и икономичската ефективност на
предприятията от хранително-преработвателния сектор. Повишаване производителността на труда,
подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи,
имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства и
предприятията за преработка на земеделски продукти. Продуктите от допустимите за финансова
помощ сектори за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са включени в
приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Допустими получатели - условия:
1.Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани по Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които имат
миниму Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро. За ЮЛ 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; Изискването не се прилага за кандидати създадени до 1 година преди кандидатстването
за проекти.
2.Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата
група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по
производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и
с подготовка на продукцията за продажба.
3.Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
*Кандидатите по т. 1(ЮЛ) и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и
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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.
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.
Допустими дейности:
Инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване на цялостната
дейност на предприятието чрез:
- внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
им, и/или
-внедряване на нови продукти, процеси и технологии, вкл. къси вериги на доставка и/или
- намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
-постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
- подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
- опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
-подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
-подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
- подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на
първични земеделски биологични продукти.
Допустими разходи:
Материални и нематериални активи за:
-изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с
производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на
околната среда;
- закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения
и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга,
в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и
др. на суровините или продукцията;
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б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди
на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична
биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и
безопасността на суровините и храните;
- 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
производствени дейности;
- закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на
проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ
- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства,
включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и
произвеждани от предприятието;
- изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на
кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на
производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
- материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Европейския
Съюз, включително чрез финансов лизинг;
-разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за
управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на
качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ
проект на кандидата;
- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти,
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 проекта
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
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1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.
Финансови параметри
Минимален и максмален размер
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000
лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата равностойност на 400 000
лева
Интензитет на финансовата помощ – до 50% от общите допустими разходи.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 200 000 лева.
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на
финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Проекти със стойност:
1.1.Проекти на стойност от 10 000 лева – до 60 000 лева

15 т.

1.2. Проекти на стойност от 60 001 лева – до 160 000 лева.

20 т.

1.3.Проекти на стойност над 160 001 лева

10 т.

2.Проектът съдържащ дейности водещи до опазване на околната
среда.

10 т.

3. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на
биологични продукти.
4.Проекти водещи до повишаване на качеството на продукта.

15 т.

5 т.
10 т.

6.Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната
ефективност на предприятието.
7.Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството
/"Иновации"
са:
иновативен
продукт
произвеждан
от 10 т.
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стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на
10 т.
нова организационна форма, включително маркетинг.
8.Проекти на млади земеделски стопани – до 40г. и/или жени и/или
представители на уязвими или малцинствени групи.
10 т.
9.Проектът създава допълнителни работни места в стопанството:

20 т.

– мин. 1
– 2 и над 2

100 т.

Максимален брой точки
Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

Код на мярката - 6.4.
Наименование на мярката: Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности
Описание на целите:
Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски
дейности; Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; развитието на
технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено
потребление; Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи,
имащи отношение към развитие на неземеделски дейности.
Допустими получатели - условия:
1.Земеделски производители - физически лица, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които имат миниму
Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро.
2. 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.
3.Получателят на финансова помощ трябва да 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.
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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.
Допустими дейности:
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
-Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за
настаняване с до 20 помещения за настаняване.
-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:
Материални и нематериални активи за:
- Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
- Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на
активите;
- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 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 проекта.
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
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размера на авансовото плащане.
Финансови параметри
Минимален и максмален размер
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000
лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата равностойност на 400 000
лева
Интензитет на финансовата помощ – до 75% от общите допустими разходи.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 300 000 лева.
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на
финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Проекти със стойност:
1.1.Проекти на стойност от 10 000 лева – до 60 000 лева

15 т.

1.2. Проекти на стойност от 60 001 лева – до 160 000 лева

20 т.

1.3.Проекти на стойност над 160 001 лева

10 т.

2. Проектът е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга
и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и
др./: (Напр. предлага настаняване и регионална кухня/магазин за
местни продукти и др.);

10 т.

3.Проектът включва иновации

10 т.

4.Проекти включващи дейности опазващи околната среда

10 т.

5.Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти

10 т.

6.Проектът включва дейности за развитие на традиционни занаяти

10 т.

7. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени и/или представители на 10 т.
уязвими или малцинствени групи.
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8.Проектът създава допълнителни работни места:

10 т.

– мин. 1

20 т.

– над 2
Максимален брой точки

100 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

Код на мярката - 7.2.
Наименование на мярката: Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.
Описание на целите:
Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски
дейности; Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; развитието на
технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено
потребление; Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели и условия:
1.Общини Котел, Сунгурларе и Върбица за всички дейности, при условия:

-да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община и да са
съгласувани със Стратегията за местно развитие;
-Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 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.
2.ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния живот,
които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява
дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
3.Читалища - за дейности, свързани с културния живот;
4.МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който кандидатства за
финансиране, е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на
колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните
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разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура; МИГ
може да получи до 10% от бюджета по ЕЗФРСР, определен в СВОМР.
Всички проекти, представени по тази мярка следва да са придружени с анализ на икономическите
и социалните ползи ( вкл. анализ разходи и ползи);
Допустими дейности:
- Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях;
- Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
- Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;
-Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с
културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства;
- Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с
местно значение на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими разходи:
Материални и нематериални активи за:
- Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
-Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната
цена на актива;
- закупуване и или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и др.
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 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 проекта.
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.
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Финансови параметри
Минимален и максмален размер
-Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
-Максимален размер на допустимите разходи за проект:
- 390 000 лева за проекти на общините;
- 200 000 лева за проекти на неправителствени организации и читалища
‐Максималният размер на финансовата помощ за МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е в размер до
10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.
Интензитет на финансовата помощ:
- 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, когато
проектът не генерира приходи;
- Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи.
- Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност
на 50 000 евро за един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се
предвижда финансиране в размер на 100%.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 390 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Проектът обхваща повече от 1 населено място на територията на
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, когато получател на помощта е
20 т.
община, и/или ползите и резултатите по проекта обхващат повече от
едно населено място.
2.Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на МИГ 15 т.
Котел, Сунгурларе и Върбица;
3.Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната
общност на територията на МИГ:
- до 500 брой
- от 501 до 1500 брой
- над 1501 брой

10 т.
15 т.
20т.

4.Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/
ползвателите/ социални или публични партньори/ местни институции 10 т.
Страница 43 от 104

и др. за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата.
5.Проекти съдържащи дейности за повишаване на енергийната 10 т.
ефективност
6.Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи ( до 29 г.), 10 т.
или жени и/или представители на уязвими или малцинствени групи
от територията на МИГ.
85 т.
Максимален брой точки
Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

Код на мярката - 7.5.
Наименование на мярката: Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура.
Описание на целите: Да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и
съоръжения за посетители на територията; Опазване и популяризиране на природното и културно
наследство на територията.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели и условия:
1.Общини Котел, Сунгурларе и Върбица за всички дейности, при условия:

-да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие и програмата за развитие на
туризма на територията на съответната община и да са съгласувани със Стратегията за местно
развитие;
2.ЮЛНЦ - за дейности, свързани туристическа инфраструктура и услуги и културния живот, които
имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява
дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
3.МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който кандидатства за
финансиране, е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на
колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура; МИГ
може да получи до 10% от бюджета по ЕЗФРСР, определен в СВОМР.
За всички проекти, представени по тази мярка:
- Обекти, предмет на проекта да не са обявени за недвижима културна ценност от
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национално и световно значение;
-

Проектите да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, ( вкл. анализ
разходи и ползи), в който е доказано, че инвестицията ще доведе до социално–
икономическо развитие на територията на МИГ

-

да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията;

Допустими дейности:
1.Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на:
- туристически информационни центрове;
- посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно
наследство;
- центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
2.Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:
-за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо
наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
-туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места
и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки и др.).
Допустими разходи:
- Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;
-Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната
цена на актива;
- закупуване и /или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
- придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи,
авторски права, търговски марки и др.
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 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 проекта.
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
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ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.
Финансови параметри
Минимален и максмален размер
-Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
-Максимален размер на допустимите разходи за проект:
- 390 000 лева за проекти на общините;
- 200 000 лева за проекти на неправителствени организации и читалища
‐Максималният размер на финансовата помощ за МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е в размер до
10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.
Интензитет на финансовата помощ:
- 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица когато
проектът не генерира приходи;
- Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи.
- Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност
на 50 000 евро за един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се
предвижда финансиране в размер на 100%.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 390 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Проектът обхваща повече от 1 населено място и/или туристечески
обект на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, когато
20 т.
получател на помощта е община, и/или ползите и резултатите по
проекта обхващат повече от едно населено място.
2. Проекът се осъществява на територията на населени места, 15 т.
различни от общинския център;
.
3. Проектът, създава допълнителни работни места:
– минимум 1 работно място
– 2 работни места
– над 2 работни места
4.Проекта създава иновация на територията на МИГ

5 т.
10 т.
20т.
15 т.
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5.Проекта съдържа дейности по опазване на околната среда

10 т.

6.Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/
ползвателите/ социални или публични партньори/ местни институции 10 т.
и др. за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата.
Максимален брой точки

85 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

Код на мярката - 7.6.
Наименование на мярката: Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица
Описание на целите: Съхранение на духовния и културния живот на населението на територията
на МИГ; Подкрепа за дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели и условия:
Местни поделения на вероизповеданията регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на
Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.
Условия:
-Проектите да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община
и да са съгласувани със стратегията за местно развитие,
-Не се предоставя финансова помощ по тази мякра на получатели, на които е предоставена
финансова помощ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от ПРСР 20142020 г.
Допустими дейности:
Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч.
и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
Допустими разходи:
- Подобрения на недвижимо имущество - възстановяване, реставрация, ремонт и/или
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реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната
цена на актива;
- придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи,
авторски права, търговски марки и др.
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 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 проекта.
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.
Финансови параметри
Минимален и максмален размер
-Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
-Максимален размер на допустимите разходи за проект - 100 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:
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.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 100 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Брой на населението, което ще се възползва от допустимите
дейности:
1.1.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с
общо население до 500 души (по данни на Националния
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статистически институт към датата на кандидатстването)

10 т.

1.2.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с
общо население от 501 до 1000 души (по данни на Националния
15 т.
статистически институт към датата на кандидатстването)
1.3.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с
общо население над 1001 души (по данни на Националния
статистически институт към датата на кандидатстването)
2.Проекти с включени инвестиции
обществената значимост на обекта:

според

културната

и

20т.

.
2.1.Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима
културна ценност с категория „световно значение“ или „национално
значение“
20т.
2.2. Обектът, предмет на инвестицията е разположен на територията
на населено място със статут на недвижима културна ценност с
15т.
категория „национално значение“.
2.3.Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима
културна ценност с категория „местно значение“
10т.
Максимален брой точки
Подпомагат се проекти получили минимум 20 точки

40 т.

Код на мярката - 8. 6.
Наименование на мярката: Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Описание на целите:
Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и преработвателите на
горски продукти;
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи,
имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на горските стопанства и
предприятията за преработка на горски продукти.
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Допустими получатели - условия:
1. Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани по Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските и които имат миниму Стопански
производствен обем (СПО) над 2 000 евро. За ЮЛ 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;
2.Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата
група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по
производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и
с подготовка на продукцията за продажба;
3.Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
*Кандидатите по т.1 (ЮЛ) и т. 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.
4.Получателят на финансова помощ трябва да 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.
5.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.
Допустими дейности:
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или
рязане или развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети
и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;
Допустими разходи:
Материални и нематериални активи за:
- 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 - 10 % от общите допустими разходи по 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;
Страница 50 от 104

- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка
за сертификация;
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 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 проекта.
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.
Финансови параметри
Минимален и максмален размер
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000
лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата равностойност на 200 000
лева
Интензитет на финансовата помощ – до 50% от общите допустими разходи.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 100 000 лева.
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на
финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Проекти със стойност:
1.1.Проекти на стойност от 20 000 лева – до 60 000 лева

20 т.
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1.2. Проекти на стойност от 60 001 лева – до 160 000 лева.

15 т.

1.3.Проекти на стойност над 160 001 лева

10 т.

2. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 15 т.
ефективност на предприятието.
3.Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството
10 т.
/"Иновации"
са:
иновативен
продукт
произвеждан
от
стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на
нова организационна форма, включително маркетинг.
5.Проекти на млади хора до 40г. и/или жени и/или представители на
10 т.
уязвими или малцинствени групи.
6.Проектът създава допълнителни работни места в стопанството:
– мин. 1
– 2 и над 2
Максимален брой точки

10 т.
20 т.
75 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

Код на мярката - 120.
Наименование на мярката: Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на
МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.
Мярката се финансира от ЕЗФРСР извън ПРСР, съгласно чл.15 ал.1 т.3 от Наредба 22 от 14
декември 2015 г.за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
ПРСР 2014-2020 г.
Описание на целите:
Повишаване информираността на населението за богатството на местното културно-историческо и
природно наследство; Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване
на културното наследство и природни дадености/ресурси; Популяризиране на културноисторическото и природно наследство посредством организиране на различни събития в подкрепа
на удължаване на туристическия сезон;
Обхват на мярката:
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Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели и условия:
1.Общини Котел, Сунгурларе и Върбица

2.ЮЛНЦ, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и
осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.
3.Читалища - за дейности, свързани с културния живот;
4. МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е допустим получател на финансова помощ.
Ще се подпомагат само проекти в обществена полза и реализирането на проектните дейности не
носят приход на бенефициентите.
Допустими дейности:
-Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и бит, кулинария,
традиции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, ритуали и тяхното документиране с
изработване филми клипове, каталози със снимков материал, информационни материали, сбирки /
например сбирки от носии, вещи от бита, инструменти и пособия характерни за определен занаят и
др./
-Популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство посредством
организиране възстановка на обичаи/ ритуали, организиране на приготвяне и дегустация на местна
кухня, концерти, временнни и постоянни изложби и експозиции, организиране на местни празници
– събори, панаири и др.
-Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с опазването на територии,
животни, растения, природни образувания, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от
селския пейзаж. Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната среда и
екотуризъм. Организиране на семинари, лекции, мероприятия за промотиране опазването на
природните ресурси /вода, почви и др./, местата по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране
почистване от ТБО на плажове, територии извън населените места и др.
-Организиране на демострационни събития, арт събития и фестивали представящи наследството на
територията и с потенциал за привличане на туристи, състезания и др.
Допустими разходи:
Материални и нематериални активи за:
- Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта;
- Разходи за командировки на територията на МИГ;
- Разходи за материали, консумативи;
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- Разходи за закупуване на оборудване – до 20% от общата стойност на допустимите разходи;
- Разходи за наем на помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др. Разходи за семинари,
срещи и други подобни
- Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се
извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи.
Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:
1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от страна на бенефициента
ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или еквивалентна такава съответстваща на 100 % от
размера на авансовото плащане.
Финансови параметри
Минимален и максмален размер
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 2 000
лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата равностойност на 40 000
лева
Интензитет на финансовата помощ:
- до 100 % - когато получател е публично лице – община или читалище;
- до 70 % - когато получател е ЮЛНЦ и МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по проект не може да
надхвърля 40 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
1.Ползите и резултатите от изпълнението на проекта обхващат повече 20 т.
от 1 населено място на територията на МИГ;
2.Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната 15 т.
общност на територията на МИГ:
- до 500 брой

5 т.

- от 501 до 1500 брой

10 т.

- над 1501 брой

15т.
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3.Проектът доказва устойчивост и мултиплициране на дейностите

20 т.

4.Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи ( до 29 г.), 10 т.
или жени и/или представители на уязвими или малцинствени групи.
от територията на МИГ.
80 т.
Максимален брой точки
Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

МЕРКИ по ОПРЧР (ЕСФ)
Код на мярката - 001 - 1 ОПРЧР
Наименование на мярката: Достъп до заетост и обучения
Описание на целите:
Целта на мярката е интеграция на безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в
ДБТ, в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното
място и субсидия за заетост.
Мярката е насочена към подпомагане устройването на работа на безработни лица към
работодатели/реален бизнес, общински предприятия, общини/, поддържащи зелените площи
/паркове, градинки, улично озеленяване/, паркови съоръжения, детски площадки, пейки, тротоари
и др.
Обосновка: Приоритет за развитието на територията на МИГ е туризма, което изисква поддържане
на населените места в приветлив и привлекателен за туристите вид, а е идентифициран проблем от
липса на работници, които да бъдат ангажирани в такава поддръжка. Обучените работници ще са
ангажирани с поддръжка на паркове, зелени площи, улици, тротоари и съоръженията към тях, част
от които са изградени по ПРСР 2007-2013, а също и планираните за изграждане такива по М 7.2 и
М 7.5 към СВОМР и/или към устойчива заетост в туризма. Разкритите работни места за
озеленители и строителни работници, заети в туризма и др. ще се поддържат и след изтичане на
субсидирания период, което ще осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на мярката.
По-конкретно мярката е целенасочена към:
-Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г.
вкл; Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование
на възраст от 30 и 54 г., вкл.; Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни
лица над 54-годишна възраст;
- Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на
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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; 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;
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.
Минимум 50% от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените
приоритетни целеви групи.
Мярката предлага квалификация и осигуряване на субсидирана заетост на безработните лица с
ангажимент от страна на работодателите за поддържане на работното място след субсидирания
период.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели /кандидати:
Работодатели /реален бизнес, общински предприятия и общини/
Парньори- обучителни организации; НПО, трудови посредници
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с
приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР
методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на финансов
капацитет на кандидата не се отнасят за публични органи.
Допустими дейности: Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на
неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови
и осигурителни права; Предоставяне на мотивационно обучение; Предоставяне на обучение за
повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова; Предоставяне на
обучение за придобиване на ключови компетентности; Осигуряване на заетост след предоставяне
на посреднически услуги и/или обучение; Осигуряване на обучение по време на работа
(чиракуване) и стажуване;
Допустими разходи:
Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите
подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013,
Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
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2020 г.
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.
При спазване на горните изисквания по мярката са допустими следните разходи:
-

Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост. На работодателите се
осигурява субсидия за осигурена заетост на безработно лице до 6 месеца, а за лицата от
приоритетните целеви групи до 12 месеца
- Разходи за стипендии на обучаващите;
- Разходи за материали и консумативи;
- Разходи за обучения;
- Разходи за публичност и визуализация;
- Разходи за невъзстановим ДДС
- Разходи за организация и управление до 10% от общите допустими разходи по проекта.
По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 2014-2020
за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за
демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.
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Финансови параметри
Мярката 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 (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г
Минимален и максмален размер
-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:
- до 100 %
Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и
финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя
само специфичните за територията допълнителни критерии, а именно:
1.Проектът е насочен приоритетно към малади хора на възраст – до 29 години – 10 т.
2.Проектът включва едновременно дейности за обучение и назначаване на работа – 10 т.
3. Проектът осигурява устойчива заетост на обхванатата група над 6 месеца след приключване
дейностите по проекта – 20 т.
Код на мярката - 001 - 3 ОПРЧР
Наименование на мярката: „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“
Целта на мярката е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни,
неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в Дирекции „Бюро по
труда“, така и в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди.
Мярката е насочена към подпомагане на незаети лица и насърчаване към самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и средни
предприятия.
Приоритет за развитието на територията на МИГ е туризма, което изисква повече инициативност и
предприемчивост от страна на местните хора. В същото време е изведен приоритет към младите
хора, с цел да останат и да се развиват на територията на МИГ. Идентифицираните нужди, особено
на младите хора показват липса на активност и ниско ниво на познания за изграждане и развитие
на собствен бизнес.
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По-конкретно мярката е насочена към:
-Увеличаване броя на самостоятелно заети лица и такива започнали свой собствен бизнес;
стимулиране на предприемачеството и алтернативни дейности за заетост сред незаети лица;
обучения и възможности за създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и
средни предприятия
2. Идентифицирани проблеми, които мярката адресира.
Проблеми със сериозно отражение върху регистраните в ДБТ безработни лица са комплексни и са
свързани със свит първичен пазар на труда, с изразен сезонния характер на търсене на работна
ръка, основно в секторите селско стопанство, туризъм и строителство; неактуални или
недостатъчни знания и трудови умения, които не отговарят на съвременните предизвикатвлства.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели /кандидати:
Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; социални
партньори; общините; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени
организации; обучителни организации
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с
приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР
методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на финансов
капацитет на кандидата не се отнасят за публични органи.
Допустими дейности: Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска
дейност и предприемачество; Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески,
управленски и бизнес умения; Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на
самостоятелна заетост; Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно
заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по
управление на човешките ресурси и други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги,
напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните нужди на лицата.
Допустими разходи:
Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите
подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013,
Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.
Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите трябва да отговарят
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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.
По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 2014-2020
за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за
демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.
Финансови параметри
Мярката 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 (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г
Минимален и максмален размер
-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 100 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:
- до 100 %
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Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 100 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и
финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ ще
определи само специфичните за територията допълнителни критерии.
1.Проектът е насочен приоритетно към малади хора на възраст – от 29 години – до 40 години - 10
т.
2.Проектът включва едновременно дейности за обучение и реална помощ за реализация
(регистрирано микро-МСП, регистрирани самоосигуряващи се лица) – 10 т.
3. Проектът включва разработен реален бизнес план за реализиране на предприемачески идеи – 20
т.
Код на мярката - 001 - 4 ОПРЧР
Наименование на мярката: „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през
целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид,
осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване
на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на
придобитите компетенции”
Описание на целите:
-Увеличаване броя на заетите лица с придобита и/или подобрена професионална квалификация
и/или ключови компетентности;
-Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и
умения;
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели /кандидати:
Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; социални
партньори; общините; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени
организации; обучителни организации.
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с
приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР
методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на финансов
капацитет на кандидата не се отнасят за публични органи.
Допустими дейности: Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната
квалификация и/ или за придобиване на нова; Предоставяне на обучение за придобиване на
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ключови компетентности; Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра
професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите; Осигуряване на
достъп до иновативни форми за учене през целия живот; Разработването и внедряване на системи
за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи
стандарти за качество; Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на
заетите към реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на
нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии; Въвеждане на обучителни методи и
програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите
съобразно нуждите на пазара на труда; Подкрепа за реализация на стратегии за учене през целия
живот за работната сила, в сътрудничество със социалните партньори, включително обучения и
развиване на умения, надграждане на преносими компетенции, като чужди езици, дигитални
компетенции, предприемачество и др.
Допустими разходи:
Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите
подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013,
Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.
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
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на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7.разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.
По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 2014-2020
за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за
демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.
Финансови параметри
Мярката 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 (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г
Минимален и максмален размер
-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:
- до 100 %
Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и
финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя
само специфичните за територията допълнителни критерии.
1.Проектът
осигурява
специфична,
нова
и/или
иновативна
за
територията
компетентност/специалност, която не е представена до момента в района – 20 т.
2.Проектът включва едновременно дейности за обучение и назначаване на работа – 10 т.
3. Проектът осигурява устойчива заетост на обхванатата група над 6 месеца след приключване
дейностите по проекта – 20 т.
Код на мярката - 002 -1 ОПРЧР
Наименование на мярката: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности
като ромите”
Описание на целите:
Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование,
обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите по
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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.;
На територията на МИГ ромския етнос представлява приблизително 25 % от населението на
територията. Предвидените дейности отговарят на нуждите и проблемите, които срещат тези лица.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели /кандидати:
Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; социални
партньори; общините; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени
организации; обучителни организации.
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с
приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР
методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на финансов
капацитет на кандидата не се отнасят за публични органи.
Допустими дейности: 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.;
Допустими разходи:
Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите
подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013,
Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.
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;
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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.
По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 2014-2020
за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за
демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.
Финансови параметри
Мярката 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 (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г
Минимален и максмален размер
-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:
- до 100 %
Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и
финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя
само специфичните за територията допълнителни критерии:
1.Проектът включва иновативни решения и практики за решаване на основните проблеми на
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целевата група – 20 т.
2.Проектът включва интергриран подход - подпомагане/обучение и трудова реализация - 10 т.
Код на мярката - 002 -4 ОПРЧР
Наименование на мярката: 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.
Описание на целите: Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани
предприятия и 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;
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.
Допустими получатели /кандидати:
социални партньори; общините;
Допустими дейности:
-

Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и
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 получатели /кандидати:
социални партньори; социални предприятия, общините; центрове за информация и професионално
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ориентиране; неправителствени организации;
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с
приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР
методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на финансов
капацитет на кандидата не се отнасят за публични органи.
Допустими разходи:
Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите
подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013,
Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.
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.
По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 2014-2020
за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за
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демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.
Финансови параметри
Мярката 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 (ДФЕС) към помощта
de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г
Минимален и максмален размер
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:
- до 100 %
Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и
финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя
само специфичните за територията допълнителни критерии:
1.Проектът включва иновативни и нови за територията социални услуги– 20 т.
2.Проектът обхваща целева група нуждаещи се лица:
- до 50 души – 5 т.
- над 50 - 10 т.
3. Проектът включва социално предприемачество и интергирани социални услуги – 20 т.

ОПИК (ЕФРР)
Код на мярката - 001 - 1 ОПИК
Наименование на мярката:
Повишаване на конкурентноспособността на МСП на
територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности
Описание на целите: Целите са определени съгласно Приоритетна ос 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК по Тематична цел 3 „Повишаване на
конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес,
вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности” и съобразно Инвестиционен приоритет
„Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”
Специфична цел: Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на
предприемачеството, чрез възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и
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алтернативни дейности
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ.
Обхват на подпомагане: подкрепят се проекти от секторите, изведени като приоритетни съгласно
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП)
при спазване на демаркацията. Съгласно Указанията и текстовете в ОПИК 2014-2020 подкрепа ще
получат предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални
предизвикателства и секторите на НСНМСП. За територията на МИГ са изведени сектори, които
ще са в обхвата на
следнатите тематични области на ИСИС: от област ‘индустрия за здравословен живот и
биотехнологии’ - 1) медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
персонализация (немасов, а персонален туризъм); и от област ‘нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии’ - 2) алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и
екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов
туризъм); и 3) производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр.
национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и
екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки,
специализирана екипировка и оборудване, печатни издания)
Допустими получатели/допустими типове бенефициенти и условия:
Малки и средни предприятия ( МСП) - Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за кооперациите и да отговарят на изискванията за малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС)
№ 651/2014. Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от
микропредприятия на територията на МИГ и от предприятия, които не са допустими съгласно
координацията на ОПИК с други програми (демаркация).
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.
Типове бенефициенти/целеви групи: стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи
предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и
предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии,
предприятия развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението,
полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.
Допустими дейности:
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1.Дейностите следва да съответстват на описаните приоритети на ОПИК, а именно:
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Тематична цел 3 „Повишаване на
конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес,
вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности” и съобразно Инвестиционен
приоритет„Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” 2. Дейностите следва да са
свързани със следните области определени като специфичен приоритет на СМР и се определят
както следва:
2.1. Дейности за развитие на медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за
персонализация (немасов, а персонален туризъм);
2.2. дейности свързани с алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм
и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
2.3. дейности за производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр.
национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и
екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана
екипировка и оборудване, печатни издания):
Съответствие на дейностите с идентифицираните проблеми на територията и специфика по
отношение на обхванатата територия:
Територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е с изключително голям потенциал за развитие
на алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт, подробно
описани в анализа на територията и в т. 3 от СМР. Необходими са целенасочени инвестиции и
насърчаване на предприемачеството и идеите в тази посока за да се развие устойчив и
конкурентноспособен туристически пазар.
2.Дейностите трябва да водят до ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да
съответстват на целите на ОПИК и по-конкретно да водят до постигане на специфичната цел и
резултати.
3. Дейностите следва да са насочени и допринасят за развитие на нови предприятия и
конкурентоспособност на съществуващи предприятия и създаване и устойчивост на работни места
в тях с цел постигане на ръст на нововъзникващите области, свързани с европейски и регионални
предизвикателства.
Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ,
приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 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
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социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно 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.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за допустимост
на разходите за съответния програмен период.
Разходите могат да бъдат за инвестиции в метериални и нематериални активи, за услуги, за
закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; за ноу-хау, придобиване на патентни
права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
Финансови параметри: Мерките, включени в СМР, които ще се финансират по ОПИК 2014-2020,
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 24.12.2013 г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с
другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 180 000
евро
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.
Минимален и максмален размер: Минимален размер на общите допустими разходи за проект е
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левовата равностойност на 20 000 евро, максимален размер на общите допустими разходи е
левовата равностойност на 200 000 евро.
Обективни критерии за оценка 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.
Специфични критерии за оценка:
В съответствие с изведените приоритетите на ОПИК, както и тези на СВОМР и за територията на
МИГ, както и във връзка с политиката за равенство, и във връзка с прилагането на мерки по
ОПРЧР и разкриване на повече работни места, се извеждат следните специфични и допълнителни
критерии:
1.Инвестициите по проекта включват иновации /"Иновации" са: 10 т.
иновативен продукт произвеждан от предприятието, въвеждане на
нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или
нова практика, нова услуга или процес, въвеждане на нова
организационна форма, включително маркетинг и др.
2.Проекти на млади предприемачи
уязвими или малцинствени групи

– до 29г. и/или жени и/или 10т.

3.Кандидатът по проект е получател/подпомогнат от ОПРЧР – мярка 10 т.
001 – 3 ОПРЧР – самостоятелна заетост/предприемачество
4. С реализиране на проекта ще се осигури трайна трудова заетост:

5 т.

– мин. 5

10т.

– 6 и над 6

20 т.

– над 10

50 т.

Максимален брой точки по специфичните критерии
Подпомагат се проекти получили минимум 15 точки по
специфичните критерии

Код на мярката - 001 - 2 ОПИК
Наименование на мярката: Повишаване на производителността и експортния потенциал на
МСП на територията на МИГ
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Описание на целите: Целите са определени съгласно Приоритетна ос 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК и съобразно Инвестиционен приоритет „Капацитет за
растеж на МСП”
Специфична цел: Повишаване на производителността, и експортния потенциал, ефективното и
ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и
технологии), подобряване на производствените процеси и др.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ.
Обхват на подпомагане: съобразно анализа и наличните и работещи МСП на територията на
МИГ, се подкрепят проекти от следните сектори, изведени като приоритетни съгласно НСНМСП:
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства2:
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“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J63 „Информационни услуги“
Допустими получатели/допустими типове бенефициенти и условия:
Малки и средни предприятия ( МСП) - Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на
Търговския закон или Закона за кооперациите и да отговарят на изискванията за малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС)
№ 651/2014. Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от
микропредприятия на територията на МИГ и от предприятия, които не са допустими съгласно
координацията на ОПИК с други програми (демаркация).
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.
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Типове бенефициенти/целеви групи: Съществуващи МСП според НСНМСП
Допустими дейности:
1.Дейностите следва да съответстват на описаните приоритети на ОПИК, а именно:
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Тематична цел 3 „Повишаване на
конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес,
вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности” и съобразно Инвестиционен
приоритет„Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” 2. Дейностите следва да са
свързани със следните области определени като приоритети на СМР и се определят както следва:
2.1. подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт и като резултат
– подбряване на пазарното присъствие на българските МСП - чрез внедрени технологии за
подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на
производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на
добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.
2.2. повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на
производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на
производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи,
въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на
производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите
продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на
предприятията и достъп до пазари.
2.3. подобряване на ефективността в предприятията и тяхната конкурентоспособност чрез
внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични
методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни
технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и
др.
Съответствие на дейностите с идентифицираните проблеми на територията и специфика по
отношение на обхванатата територия:
На Територията на МИГ работят приблизително 20 МСП, които могат да бъдат потенциални
кандидати по настоящата мярка. Предвидените дейности отговарят на нуждите и проблемите,
които те срещат, както и отразяват постигане на търсените за цялата територия резултати –
конкурентноспособен бизнес в разтеж.
3.Дейностите трябва да водят до ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да
съответстват на целите на ОПИК и по-конкретно да водят до постигане на специфичната цел и
резултати.
3. Дейностите следва да са насочени и допринасят за развитие на конкурентоспособност на
съществуващите предприятия и създаване и устойчивост на работните места в тях.
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Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ,
приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 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, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно 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.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за допустимост
на разходите за съответния програмен период.
Разходите могат да бъдат за инвестиции в метериални и нематериални активи, за услуги, за
закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; за ноу-хау, придобиване на патентни
права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
Финансови параметри: Мерките, включени в СМР, които ще се финансират по ОПИК 2014-2020,
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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 24.12.2013 г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с
другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 180 000
евро.
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.
Минимален и максмален размер: Минимален размер на общите допустими разходи за проект е
левовата равностойност на 20 000 евро, максимален размер на общите допустими разходи е
левовата равностойност на 200 000 евро.
Обективни критерии за оценка 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.
Специфични критерии за оценка:
В съответствие с изведените приоритетите на ОПИК, както и тези на територията на МИГ и във
връзка с прилагането на мерки по ОПРЧР и разкриване на повече работни места, се извеждат
следните специфични и допълнителни критерии:
1.Инвестициите по проекта включват иновации /"Иновации" са: 10 т.
иновативен продукт произвеждан от предприятието, въвеждане на
нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или
нова практика, нова услуга или процес, въвеждане на нова
организационна форма, включително маркетинг и др.
2.Кандидатът по проект е получател/подпомогнат от мерки от ОПРЧР 10т.
– определени в СМР (за квалификация/преквалификация на .
персонала и др.)
4. С реализиране на проекта ще се осигури трайна трудова заетост:

5 т.

– мин. 5
– 6 и над 6

10т.

– над 10

20 т.

Максимален брой точки по специфичните критерии

40 т.

Подпомагат се проекти получили минимум 10 точки по
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специфичните критерии

6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
(не повече от 2 страници)
Код на
мярката

Общо за
периода на
стратегията

Име на мярката

Лева
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)

%

2 925000 50,65

4.1.

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

390 000

4.2.

Инвестиции в преработващия сектор/маркетинга/развитието

390 000

6.4.

Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности.

390 000

7.2.

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия

900 000

7.5.

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа 430 000
инфраструктура

7.6.

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на
селата

100 000

8.6.

Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

200 000

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
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120

Повишаване на атрактивността и просперитета на територията
на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и
природно наследство

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

125 000

900 000

001-1

Достъп до заетост и обучения

001-3

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни
предприятия

100 000

001-4

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през
целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,
уменията и компетенциите на работната ръка, както и
насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции

200 000

002-1

Социално-икономическа
общности като ромите

200 000

002 -4

интеграция

15,57

200 000

на

маргинализирани

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.

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

200 000

1 950 000 33,78

001 -1

650 000

002-1

1 300 000
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

5 775000

100
%
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Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено
24, 6 %
от общностите местно развитие (25 на сто от общите
публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по
900 000
подмярка 19.2 и подмярка 19.4)

24,6

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по
мерки:
(не повече от 2 страници)
Разпределението на бюждета е обвързано с изведените приоритети за територията и постигане
на заложените общи и специфични цели.
Най-голям ресурс (50,60% ) е отделен за мерки от ПРСР, които обслужват основните цели и
приоритети, а именно: развитието на туризъма и селско стопанство. Като процентно
съотношение се отделя най-голям бюджет по мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване
на енергия” а именно: 900 000 лева, защото прилагането на дейностите по тази мярка е
основополагащо за развитието на всички сектори и е от основно значение за повишаване на
жизнения стандарт като цяло. В допълнение, изборът на бюджет е формиран и от
идентифицираните нужди на потенциалните кандидати, които във всички случаи са със
обществено значение. С прилагането на тази мярка и най-вече с оползотворения ресурс се
очаква да се подкрепят читалищата, спортните клубове и общините, обединени за постигане на
визията – Тетиторията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - атрактивно и привлекателно
място за живеене и развитие.
От друга страна бюджетът по ПРСР е определен и спрямо нагласите на заинтересованите
групи и резултатите от проучванията на територията, които показват най-голям интерес към
мерките, която обслужват земеделските и неземеделските дейности. Именно и затова е
отделен бюджет в равен размер по 390 000 лева за всяка една от тези мерки. Приоритетно, този
избор служи за изпълнение на всички формулирани цели и приоритети в СВОМР.
Останалият бюджет от ПРСР е разпределен спрямо заявения интерес от заинтересованите
групи и предварителните разчети за брой очаквани проекти.
На следващо място по ресурс е поставена ОПИК, като очакваната подкрепа ще осигури
развитие на МСП от територията и ще подпомогне насърчаването на предприемачеството и
устойчивото развитие на МСП. Чрез прилагане на тези мерки и разходване на планирания
бюджет се постига Приоритет 2 „Създаване на условия за устойчиво развитие на
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конкурентноспособен
земеделски
и
горски
сектор,
както
и
повишвне
конкурентноспособността на местната икономика и възможностите за бизнес и трудова
заетост”. Разпределението на общия ресурс между двете мерки е на база на реални данни и
заявен интерес от страна на МСП от територията, като се определя по-голям ресурс за поголемите предприятия, които определят местната икономика и осигуряват трудова заетост на
територията.
На трето място по очакван ресурс е поставена ОПРЧР, която ще допринесе за устойчива
трудова заетост, повишаване на образованието и квалификацията. Както на търсещите работа,
така и на вече заети лица. Разпределението на бюджета се формира на база на възможностите
и реалния потенциал за изпълнение на предвидените мерки.

7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия:
(не повече от 4 страници)
Планът за действие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица за превръщане на целите в действия
включва няколко взаимосвръзани етапа, подредени във времева последователност.
Реализацията на целите на стратегията за водено от общностите местно развитие започва със
сключване на договор за нейното финансиране.
Първият етап на превръщане на целите в действия включва и официално стартиране на
работата на екипа. Това включва изпълнение на всички административни процедури по
изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие - информационни
кампании, консултации, обучения, организация на документооборота и др.Информационните
кампании имат за цел да информират населението от територията на МИГ за началото на
изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие и възможностите, които
тя предлага за развитие на бизнес, консултациите ще подпомогнат усилията на потенциалните
бенефициенти за обсъждане на идеите за кандидатстване по СВОМР, които имат и за
изготвяне на проектни предложения, обученията ще бъдат насочени към повишаване на
административния капацитет на звената на МИГ и също така към придобиване на умения
относно подготовката и изпълнението на проекти от страна на заинтересованите страни от
територията на МИГ. Организацията на документооброта на МИГ е от основно значение за
успешното прилагане на стратегията за ВОМР, тъй като ще осигурява прозрачност и
проследимост на прилагане на процедурите за работа на всички звена на МИГ и ще
документира всички процеси, свързани с изпълнението на стратегията. Документацията на
МИГ ще осигурява необходимата база данни за взимане на правилни управленски решения от
страна на УС и ОС на групата.
Втори етап на превръщане на целите в действия обхваща откриването на приеми за проекти
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към стратегията за ВОМР. За целта МИГ предвижда целогодиши отворени приема по мерки
от ПРСР, с възможност за затвяряне и оценка до 3 месеца и отново откриване – до изчерпване
на финансовия ресурс. За мерките по ОПРЧР се предвижда да се следи приема по
националната програма за да няма времево съвпадение. Мерките по ОПИК се предвижда са се
отворят след изтичане на първата година от стартиране на СВОМР с цел по-широко
полуляризиране и подготовка на потенциалните бенефициенти.
Трети етап - оценка на проектите и сключване на договори - организиране на работата на
комисии по оценка и класиране на проектите, изпращане на резултатите на РА, УО на ОПИК и
УО на ОПРЧР за последваща оценка. След потвърждение на оценката - МИГ участва в
сключването на договорите.
Четвърти етап – да се следи изпълнението на проектите - мониторинг и контрол - посещения
на място. В случай на установени проблеми, се търсят решения и се взимат съответни мерки.
Хоризонтални действия. Предвижда се текуща (ежегодна оценка ) и междинна оценка (по
средата на периода на изпълнение) на стратегията. Също така се предвижда редовно отчитане
на мнението на бенефициентите и заинтересованите страни относно изпълнението на
стратегията, чрез методи за обратна връзка, информационни и други мероприятия. Всички
изброени действия ще служат за текущи анализи (поне веднъж годишно), като данните за
изпълнение на СВОМР ще се отчитат и ще се предлагат решения за предприемане на
корективни действия, ако е необходимо.

8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва
капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на
специфичната уредба относно оценката:
(не повече от 12 страници)
8.1. Организационна структура на МИГ:
– организационна структура/схема.
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Общо събрание

Управителен съвет

Изпълнителен директор

Експерт поприлагане
дейности на СВОМР

Експерт по прилагане
дейности на СВОМР

Счетоводство –
външна услуга

8.2. Управление на МИГ:
– органи за управление и контрол;
Всички правомощия и контролни функции са уредени в Устава на МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица, приет на общо събрание от дата 21.04.2016г.
ОРГАНИ на МИГ

1.Върховен орган на сдружението е общото събрание.
2. Управителен орган на сдружението е управителният съвет.
Управлението се осъществява при спазване на принципите:
1. Изборност;
2. Равнопоставеност;
3. Демократичност;
4. Мандатност – за не повече от два последователни мандата за участващите в изборните
органи на управление; Мандатът е равен на пет години.
5. Отчетност и отговорност на органите на Сдружението; Счетоводният отчет се
публикува на сайта на СДРУЖЕНИЕТО;
6. Публичност на дейността на органите на Сдружението.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
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По настоящем Общото събрание се състои от 42 члена, разпределени както следва:
1. ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: 3 члена
Представители на местната власт - 3 члена – чрез представители на Общините;
2. НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: 20 члена
Спортни клубове - 3
НПО - 7
Читалища - 11
3.СТОПАНСКИ СЕКТОР: 19 члена
Земеделски производители –7
Микропредприятия и МСП от територията - 12
Общото събрание се състои от всички членове на сдружението и има следните права:
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 УС;
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 УС;
5. Определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, избира и освобождава
председателя на УС измежду неговите членове;
6. Приема по предложение на УС бюджет, основни насоки и програма за дейността на
сдружението, годишния доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението, както и
годишните отчети на УС 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 СДРУЖЕНИЕТО;
9. Взема решения за участие на СДРУЖЕНИЕТО в други организации 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 УС;
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 на УС или членове на УС при злоупотреба с
доверието на СДРУЖЕНИЕТО, нарушаване на Устава или на законите в РБ;
16. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет е колективен орган за управление на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица
Състав
УС се състои от 7 члена:
- ПУБЛИЧЕН СЕКТОР - 2
- НЕСТОПАНСКИ - 2
- СТОПАНСКИ - 3
Управителният съвет:
1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО чрез Председателя си както и определя обема на
представителната власт на други негови членове;
2. Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО между две Общи събрания;
3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС;
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 Общото събрание;
8. Подготвя проекти за решения на Общото събрание;
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 Общото събрание;
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 ОС молбите за членство и прекратяване на членство в СДРУЖЕНИЕТО;
17. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, 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
УС.
Управителният съвет 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;
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3. Определя членовете на комисията и делегира правомощия на Комисията за избор на
проекти в изпълнение на СМР;
4. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други
финансиращи програми;
5. Изпълнява бюджета на Сдружението, приет от ОС.
Председател на Управителния съвет
Председателят на УС на МИГ е изборна длъжност с представителни и оперативни функции.
Председателят на УС се избира от Общото събрание за срок от пет години, но за не повече от
два последователни мандата.

Компетенции: Председателят на управителния съвет има следните правомощия:
1. Ръководи оперативно текущата дейност на МИГ;
2. Представлява МИГ пред трети лица, пред държавните органи, обществените
организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина;
3. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
5. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;
6. След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява
дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор за извършване на
оперативната дейност на МИГ;
7. Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с
бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи
организации, включително с МЗХ по подхода ВОМР/ЛИДЕР.

– описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала.
Съгласно Устава и изискванията на Наредба № 22, МИГ ще назначи следните служители:
Изпълнителен Директор и двама експерти по прилагане дейностите на СВОМР.
Изпълнителен директор:
Условия за назначаване и правомощия на изпълнителният директор
Изпълнителният директор трябва да има:
1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. професионален стаж най-малко 5 години;
3. управленски опит най-малко две години;
4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева,
финансирани от ЕС или от други международни донори.
Изпълнителният директор е длъжен да изпълнява решенията на всички органи на
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сдружението.
Изпълнителният директор има следните задължения:
1.Организира и ръководи пряко дейността на сдружението;
2.Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по
въпроси, свързани с дейността на сдружението;
3.Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и съпътстват
основния предмет на дейност на сдружението;
4.Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на сдружението и
изпълнението на стратегия за местно развитие;
5.Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира изпълнението им;
6.Изпълнява и други дейности, съгласно длъжностна характеристика.
За изпълнителен директор на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица ще бъде назначен
Дойчин Альошев Стоянов, ЕГН 8007046667. Същия притежава над 10 годишен
управленски опит в сферата на консултирането и управлението на европейски проекти.
Той отговаря на всички поставени изисквания, като в допълнение е изключителен експерт и
доказан специалист в областта на прилагане на СМР и работа по проекти.
Изисквания към експертите:
Експертите, които ще бъдат назначени по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да имат:
1.завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
2. професионален стаж най-малко две години.
За експерти ще бъдат назначени:
Експерт 1: Ренета Мартинова Христова
Експерт 2: Георги Николаев Кочев
И двамата експерти отговарят на изискванията за заемане на тази длъжност, както и са
доказани специалисти в областта по прилагане и реализиране на проекти.
МИГ предвижда за назначи и асистент и счетоводител.
8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
Осигурени са 30 000.00 лева, което представлява 3.33% от необходимия финансов ресурс за
управление.

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:
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Мониторинга и оценката се основават на един обобщен модел представляващ съотношението
между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и
осъществените въздействия.
Извършването на мониторинг на СВОМР е процес на системно и непрекъснато събиране и
анализ на информацията за хода на реализацията на СВОМР и постигане на поставените цели,
резултати и заложените индикатори. Получената информация ще се използва за целите на
управлението-осъществяване на контрол и вземане на управленски решения за продължаване,
изменение, допълване или прекратяване на реализацията на СВОМР или за всеки един проект
по отделно. Основната цел е да се следят и измерват постигането на целите и индикаторите по
мерките на СВОМР в хода на тяхната реализация. Чрез мониторингът се прави своевременен и
изчерпателен преглед на отпуснатите финансови средства, по какъв начин те са усвоени и
какви резултати са постигнати. Основава се на главно на събиране и обработка на информация
- включително отчети, доклади, прегледи, проверки на място, счетоводни документи,
индикатори и др. Мониторингът на СВОМР ще се извършва съвместно от УС, ИД и Звеното за
управление на проекти (ЗУП) съгласно правомощията им описани в Устава на СНЦ МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица. Напредъкът в прилагането на Стратегията се докладва на
Общото събрание на МИГ ежегодно чрез годишен доклад за напредъка. Напредъкът на
СВОМР ще да се докладва регулярно – на шест месеца на УС с цел взимане на превантивни
мерки и/или изменения ако се налага. В резултат от анализа на годишния (или шестмесечния)
доклад за напредъка по изпълнение на СВОМР и усвояване на средствата по мерки, ЗУП може
да предложи на УС да бъдат прехвърляни средства от бюджета на една мярка в бюджета на
друга, или други корективни мерки ако е наложително с оглед постигане на целите на СВОМР.
Оценката включва информация от мониторинга и от други източници на ефектите от
изпълнените интервенции. Ще се използват данни получени от мониторинг системата,
включващи индикатори за резултат и въздействие. Предвижда се извършване на Междинна,
Заключителна и Последваща (ex post) оценка чрез която да се направи рекапитулация на
цялостната реализация на СВОМР, на получените резултати и осъществените въздействия. Тя
ще има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността и
ефективността на извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели.
Анализират се факторите за постигнатите резултати, за устойчивостта им и въздействието от
изпълнението на мерките на СВОМР (директно и индиректно въздействие).
Извършването на оценка също ще осигури на управлението механизми на контрол чрез
информация за разходите и за резултатите, като оценката ще включва:
Оценка на процеса - оценява се как и до каква степен се изпълнява СВОМР, в съответствие
със заложените цели (предварителния план). При оценка на процесите ще обхване
съответствието на извършваните дейности и интервенции със законовите и нормативните
изисквания и професионалните стандарти.
Оценка на резултатите - Тази част от оценката се съсредоточава върху резултатите и
постиженията (включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени
ефективността на конкретната мярка от СВОМР.
Оценка на въздействието - оценката е насочена преди всичко към степента на постигане на
целите и въздейстието им като цяло. Това е по-дългосрочна оценка и има синергичен и
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кумулативен характер, вземайки предвид вложени ресурси, хора, време и получени реални
резултати в края на периода.
Отправна точка за оценката са заложените набор от индикатори. Бенефициентите на СВОМР
трябва да предоставят периодично данни на ЗУП. Събраната информация ще бъде обобщена и
вписана в таблиците с индикаторите за наблюдение. ЗУП ще поддържа актуална информация
и база данни по отношение на напредъка по изпълнението на СВОМР. Също така ще следи и
информацията от НСИ за социално-икономическата ситуация на територията, която ще се
допълва от изследвания, финансирани в рамките на междинната оценка.

9. Индикатори за мониторинг и оценка:
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени работни места:
(не повече от 1 страница)
Разработването на система от ключови индикатори за оценка на СВОМР са съобразени със
съществуващите и възможни източници на информация и степента на важност за мониторинга
и оценката на СВОМР. Базовата стойност ще е нула за всички показатели, за да има обективна
оценка на постигнатите резултати. Източниците на информация за попълване базите данни за
индикатори на мониторинга ще са финалните отчети (ако е приложимо и междинни) на
бенефициентите, мониторинга и посещенията на място

Индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Изходен Брой проектни предложения,
консултирани от екипа на МИГ

стойно
ст

Източник на
информация

120

х

Отчети на МИГ

Брой и стойност предложения за
проекти, подадени по СВОМР

90

х

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените за
финансиране проекти

80

База данни за
индикатори на
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мониторинга
Брой и стойност финансирани
проекти по СВОМР

80

5 775
000

Регистър на
договорите

Брой и стойност на подадените
искания за плащане ( вкл.
авансово)

110

5 775
000

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой и стойност на одобрените
искания за плащане ( вкл.
авансово)

110

5 775
000

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой и стойност на успешно
приключилите проекти

80

5 775
000

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой подпомогнати предприятия:
микро, МСП

33

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой подпомогнати земеделски
стопани: за земеделски; за незем.
Дейности

25

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой подпомогнати туристически
дейности/ обекти и стойност на
инвестицията

10

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

Частни инвестиции допълващи
публичната подкрепа за мерки по
ОПИК /лева/

Х

180000

База данни за
индикатори на
мониторинг

Резултат Брой създадени работни места: по
населени места; по пол, възраст,
уязвими групи - общо
Брой квалифицирани безработни
лица/наети лица
Брой новосъздадени предприятия

137

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

80

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

х

База данни за
индикатори на

5
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мониторинг/финалн
и отчети
Брой стопанства въвели иновации

7

х

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

Годишен брой на туристите,
посещаващи подкрепените
туристически дейности / обекти 6.4
7.5/7.6/120

7300

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

Население, което се ползва от
подобрените услуги с разбивка по
вид (деца; младежи; жени;
уязвими групи) 7.2/7.6

15000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой организирани активни
граждански групи за опазване и
популяризиране на природното и
културно-историческо наследства
на територията по М120

5

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/ отчети

Участие на жени, младежи, хора от
уязвими групи в инициативи за
опазване и популяризиране на
природното и културноисторическо наследства на
територията

500

7 507
000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

9.2. Индикатори по мерки:
(не повече от 1 страница за индикатори по мярка)
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Индикатори по мярка 4.1
Вид

Индикатор

Цел до 2020

Източник на
информация

Брой

Стойнос
т лв.

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

15

390 000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

15

390 000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
проекти

15

390 000

Регистър на
договорите

Брой подпомогнати стопанства

15

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

10

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой стопанства въвели иновации

3

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

350000/

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи

60000

Индикатори по мярка 4.2
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Стойнос

Източник на
информация
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т лв.
Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

7

390 000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

7

390 000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
проекти

7

390 500

Регистър на
договорите

Брой подпомогнати
стопанства/предприятия

7

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи

10

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой стопанства въвели иновации

2

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

200000/

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Вид

50000

Индикатори по мярка 6.4
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

Брой

Стойнос
т лв

12

390 000

Източник на
информация

Регистър на
подадените
заявления за
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подкрепа
Брой и стойност на одобрените
проекти

12

390 000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
проекти

12

390 000

Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти 12

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой подпомогнати земеделски
стопани за незем. дейности

5

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой подпомогнати
микропредприятия

7

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой подпомогнати туристически
дейности/ Обекти и стойност на
инвестицията

17

100 000/

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими групи

15

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой предприятия въвели нов
продукт/услуга/технология

2

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

200000
/

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Х

База данни за

800000

10000
Брой новосъздадени предприятия

2
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индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
Годишен брой на туристите,
посещаващи подкрепените
туристически дейности
Вид

800

х

Индикатори по мярка 7.2
Индикатор
Цел до 2020
Брой

Стойнос
т в лева

База данни за
индикатори на
мониторинг
Източник на
информация

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

8

900000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

8

900000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
8
проекти по: по вид бенефициент, по
тип инфраструктура /спортна,
социална, образователна, свързана с
култура, зелени площи/

900000

Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти: 8
по вид бенефициент, по тип
инфраструктура /спортна, социална,
образователна, свързана с култура,
зелени площи/

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

7

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

12 000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими групи

Население, което се ползва от
подобрените услуги вкл.деца;
младежи; жени; уязвими групи

Индикатори по мярка 7.5
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Вид

Индикатор

Цел до 2020

Източник на
информация

Брой

стойност

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

7

430 000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

7

430 000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
проекти

7

430 000

Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти: 7

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи
Годишен брой на туристите,
посещаващи туристическите
обекти

Вид

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

5

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

5000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

Индикатори по мярка 7.6
Индикатор
Цел до 2020
Брой

стойност

Източник на
информация

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

2

100000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

2

100000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
проекти по: по вид бенефициент

2

Регистър на
договорите
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Брой успешно приключили проекти 2

Резултат Население, което се ползва от
подобрената инфраструктура/ по
пол, възраст, уязвими групи/

Вид

10 000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 8.6
Индикатор
Цел до 2020
Брой

стойност

Източник на
информация

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

4

100000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

4

100000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
проекти по

4

Брой успешно приключили проекти 4

Резултат Подпомогнати стопанства

Разкрити работни места

Вид

4

Регистър на
договорите
х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

6

Индикатори по мярка 120
Индикатор
Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност на подадените

7

стойност
125000

Източник на
информация
Регистър на
подадените
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проекти

заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

7

125000

База данни МИГ

Брой и стойност финансирани
проекти по: по вид бенефициент

7

125000

Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти: 7
по вид бенефициент,

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой инициативи за местното
културно наследство

3

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой инициативи за опазване на
природното наследства

2

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой организирани
демонстрационни събития/арт
събития/фестивали/изложби

2

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

1000

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой организирани активни
граждански групи за опазване и
популяризиране на природното и
културно-историческо наследства
на територията

2

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой посетители на организирани
демонстрационни събития/арт
събития/фестивали/изложби

2500

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Резултат Брой участници в проектни
дейности /жени, младежи, уязвими,
малцинствени групи/

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПРЧР
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Вид

Индикатор

Изходен Брой подадени/финансирани
проекти
Брой безработни лица, включени в
дейностите по мярката, в т.ч.
-

Безработни участници с
ниско образование /под
средно/
Продължително безработни

-

Безработни над 54 години

-

Безработни до 29 г.

Резултат Безработни придобили
квалификация

Вид

Цел до 2020

Източник на
информация

2
30

5

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

3
5
17
28

База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Безработни лица започнали работа

30

База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Работни места поддържани след
субсидирания период

20

База данни за
индикатори на
мониторинг/прове
рки на място

Индикатори по мярка 001 – 3 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени/финансирани
проекти
Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. до 29 г.

Резултат Самостоятелно заети /открили

Източник на
информация

1
25

20

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
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микро или МСП /

Вид

Обучени лица

25

База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Устойчива заетост

20

База данни за
индикатори на
мониторинг/прове
рки на място

Индикатори по мярка 001 – 4 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени/финансирани
проекти
Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. до 29 г.

Резултат Обучени/преквалифицирани лица

Устойчива заетост

Вид

индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

3
20

20

Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. наети служители,
работници и др.

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

10

Индикатори по мярка 002 – 1 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени проекти

Източник на
информация

Източник на
информация

2
30

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
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Резултат Обучени/преквалифицирани лица

Устойчива заетост

Вид

Брой лица, обхванати от дейностите
по мярката/целеви групи

Резултат Брой работещо социално
предприятие за социални услуги

Брой обхванати
МСП/предприемачи

Източник на
информация

2
120

1

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПИК
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени/финансирани
проекта

База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

10

Индикатори по мярка 002 – 4 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени проекти

Вид

20

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети
Източник на
информация

6
6

Резултат Брой предприятия, подпомогнати
да въведат нови за фирмата
продукти/услуги

4

Брой стартиращи предприятията,
получили подкрепа

2

Брой новоразкрити работни места

14

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети
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Вид

Индикатори по мярка 001 – 2 ОПИК
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени и финансирани
проекти/обхванати МСП

5

Резултат Брой предприятия, подпомогнати
да въведат нови за фирмата
продукти/услуги, модернизирани
активи

5

Брой предприятията, въвели
иновация

1

Брой новоразкрити работни места

10

Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:
(не повече от 2 страници)
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
– прилагане на принципа на равенство между половете: Правата на равенство и
недопускането на условия за дискриминация са водещ принцип при финансирането на проекти
и бенефициенти чрез европейските фондове. Стратегията за водено от общностите местно
развитие на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е разработена в съответствие с тези принципи.
МИГ гарантира равноправното участие на мъжете и на жените в процеса на изпълнение и
мониториране на стратегията. Критериите за избор на проекти по всяка една от мерките на
стратегията за ВОМР също са в съотвествие с принципите на равноправие и липса на
дискриминация и ще гарантират равният достъп на всички жители на територията без оглед на
техните специфики до финансовия ресурс от стратегията. Допустимите кандидати по мерките
са определени единствено в зависимост от специфичните изисквания по всяка мярка и
насоките, съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013. По стратегията за ВОМР изпълнителите на
дейности ще могат да бъдат всички потенциални кандидати, без оглед на расова
принадлежност, етническа принадлежност, религия или вероизповедание, увреждане, възраст
или сексуална ориентация. При избора на проекти ще бъде даван приоритет на младите хора
до 40 г, жени или представители на уязвимите групи /продължително безработни, ниско
образовани, на възраст над 54 години; представители на малцинствени групи / от територията,
Страница 101 от 104

тъй като насърчаването на заетостта, сред представителите на тези групи е определено като
приоритетно в анализа на територията европейски приоритет.
– допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности: При изпълнение на
стратегията за водено от общностите местно развитие МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица ще
следва политика на осигуряване на равен достъп на всички граждани - заинтересовани лица до
финансов ресурс, до обекти на инфраструктурата, продукти и услуги, създадени чрез
средствата по стратегията. С цел гарантиране на принципа на закрила от дискриминация, още
в процеса на подготовка на стратегията за ВОМР МИГ предпие стъпки към постигане на
максимална достъпност - чрез пригоден за достъп на всички граждани офис, чрез използване
на множество информационни източници и постоянни срещи с населението на територията.
Така посредством инструментите за прозрачност, публичност и информация, свързани с
възможностите за финансиране, които се предоставят от страна на стратегията, ще бъде
продължена тенденцията за насърчаване на достъпа до инвестициите на всички потенциални
бенефициенти и широката общественост, което ще позволи както пълноценно участие в
изпълнението на проекти, така и ефективно използване на стимулите за развитие, които те
предлагат.
– създаване на условия за превенция на дискриминацията: За превенция на дискриминацията
при реализацията на стратегията ще се работи целенасочено за подкрепа на представители на
уязвими и малцинствени групи. По време на изпълнение на стратегията за водено от
общностите местно развитие се предвижда провеждането на целенасочени обучения и
информационни дейности, насочени приоритетно към представителите на най-уязвимите
групи на територията на МИГ, с цел повишаване на информираността и придобиване на
умения за подготовката и реализацията на проекти.
10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): Устойчивото развитие на
територията изисква постигането на икономическия растеж да става успоредно с процесите на
социално сближаване, подобряване на средата за живот и непрестанна грижа и опазване на
околната среда. Съхранената природа е един от основните ресурси на територията на МИГ и
нейното опазване и защита за следващите поколения е важна цел за местната общност. Единия
приоритет от СВОМР е свързан с именно с Опазване и популяризиране на природното и
културно-историческо наследство на територията. Целта е насочена към ангажиране на
местното население в инициативи за повишаване на информираността и провеждане на
събития по изучаване, съхраняване и популяризиране на културно-историческо и природно
наследство и превръщането му в източник за повишаване атрактивността и просперитета на
територията.

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
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Развитието и стимулирането на устойчив бизнес, подобрявяне достъп до заетост е изведено в
стратегическата цел на СВОМР. Включените в стратегията М 4.1 и М 4.2., както и М 6.4 от
ПРСР са носочени към повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства и
микропредприятия от територията. В допълнение с подкрепата на мерките от ОПИК ще се
повиши конкурентноспособността на малките и средни предприятия от територията
посредством увеличаване на иновационната им дейност и стимулиране на предприемачестовто
и подобряване на пазарното им присъствие, производителността. В резултат от подпомагане
укрепването и утвърждаването на микро, малките и средни предприятия от територията ще се
осигури нарастване на заетостта, увеличаване на доходите. В допълнение изпълнението на
мерките от ОПРЧР ще осигури квалификация и заетост на безработни лица от територията.
Изпълнението и на останалите мерки се очаква да доведе до създаване на работни места,
повишаване на квалификацията и др. Очаква се стратегията да има силно положително
въздействие върху местния бизнес и намеренията на инвеститори и предприемачи, които ще
получат практическа възможност за създаване на нови работни места и запазване на
съществуващите. Целта е разкриване на максимален брой нови работни места, положително
влияние върху пазара на труда и в крайна сметка решаване на част от натрупаните социални
проблеми на територията
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:
Чрез прилагането на стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана със
средства от три фонда – ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ, МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица си поставя
за цел постигането на максимален ефект от концентриране на подкрепата върху
интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на
проблемите на територията. Общите за подхода ВОМР приоритети намират отражение и в
стратегията на МИГ и са свързани с: насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на
бедността; интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности и за използване потенциала на
културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в
практиката; насърчаване на устойчивата и качествена заетост; повишаване на
конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен
бизнес, включително чрез диверсификация на дейности. Целите на стратегията допринасят и
за изпълнение на специфичните за всяка програма цели:




на ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР: развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив
бизнес; развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот;
развитие на териториална идентичност;
на ОПИК: инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия
(МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта
и ресурсоемкостта на производството на тези територии; насърчаване на иновационната
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активност, разработването и внедряването на иновации от и на тези територии;
подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови
устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и
възможности за повишаване на доходите му.
на ОПРЧР: преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии
по отношение на пазара на труда и социалното включване; устойчива и качествена
заетост за уязвими групи;
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