
 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

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; 

 В рамките на МИГ - Нова Загора е 

включена територията на община 

Нова Загора 

- списък на населените места, обхванати от МИГ; 

 Населените места влизащи в обхват 

на МИГ Нова Загора са общинския 

център гр. Нова Загора, с. Асеновец, с. 

Баня, с. Богданово, с. Брястово, с. Бял 

кладенец, с. Дядово,       с. Езеро, с. 

Еленово, с. Загорци, с. Каменово, с. 

Караново, с. Коньово, с. Кортен, с. 

Крива круша, с. Любенец, с. Любенова 

махала, с. Млекарево, с. Научене, с. 

Новоселец, с. Омарчево, с. Пет 

могили, с. Питово, с. Полско 

пъдарево, с. Прохорово, с. Радево, с. 

Радецки, с. Сокол, с. Стоил войвода, с. 

Събрано, с. Съдиево, с. Съдийско 

поле, с. Ценино. 

- брой жители на териториите, обхванати от 

МИГ. 

 В тези 33 населени места към 2016 г. 

населението е 37 845, от които 21 822 

са в град Нова Загора.  

1.2. Карта на територията: 

 Община Нова Загора е разположена в северната част на Горнотракийската низина, част 

е от Сливенска област. Със своя природен потенциал, параметри на социално-икономическо 

развитие и демографски характеристики се характеризира като сравнително добре развита и 

се нарежда на второ място в областта след Община Сливен. Тя е разположена в 

югозападната част на областта. Площта й е 876,9 кв.км. на север обхваща южните склонове 

на Межденик, части от долината на р. Тунджа и от Средногорието, на югоизток – северните 

склонове на Светиилийските възвишения, а централната й част е заета от равното  

новозагорско поле. 

В баланса на територията на общината преобладава земеделската територия, съответно 

71%, при средно за област Сливен – 74.30%. Горската територия обхваща 22.6% от общата 

площ при средно за област Сливен – 12.3%. Фонд „Населени места” има дял от 1,86 % в 

община Нова Загора. 

Община Нова Загора се състои от един град – общинския център Нова Загора и още 32 



населени места. В тези 33 населени места към 04.2016 г. населението е 37845, от които 21 

822 са в град Нова Загора.  

Град Нова Загора е разположен в северната част на Горнотракийската низина. Със своя 

природен потенциал, параметри на социално-икономическо развитие и демографски 

характеристики се характеризира като сравнително добре развит и се нарежда на второ 

място в областта след град Сливен. 

Община Нова Загора е част от Сливенска област. Тя е разположена в югозападната част на 

областта. Площта й е 876,9 кв.км. На север обхваща южните склонове на Межденик, части 

от долината на р. Тунджа и от Средногорието, на югоизток – северните склонове на 

Светиилийските възвишения, а централната й част е заета от равното  новозагорско поле. 

   През територията на Общината преминават реките Тунджа, Блатица, Овчарица. Тук се 

намира и  язовир “ Жребчево”.   

Новозагорска община е разположена в Югоизточна България (в северната част на 

Горнотракийската низина) между големите областни центрове Стара Загора, Сливен и 

Ямбол. Тя е втората по големина община в Сливенска област и обхваща територия от 876,9 

кв.км. От нея 725 517 дка са селскостопански фонд и 116 056 дка са горски фонд.     

   В структурата на поземления фонд на Новозагорска община преобладават земите за 

земеделско ползване. Те заемат 51,5% от цялата й територия. Горският фонд обхваща 

39,9%. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 0,89% от цялата й площ, а на 

фонд “Населени места” се падат 1,86%. 

   Териториалният капитал на района се определя от потенциала на природните ресурси и 

дадености, количеството и качеството на човешките ресурси и процесите в тяхното развитие, 

наследството на територията, икономическите активности и състоянието на 

инфраструктурата, изградения капацитет за управление на територията. 

Територията на общината се обслужва от пътен и железопътен транспорт. Общата 

дължина на пътната мрежа в общината е 268 км, а гъстотата й е 29,9км/100 кв. км и е малко 

по-ниска от средната за страната. Дължината на второкласните пътища е 74 км, на 

третокласните - 61 км и на общинските 133 км. Пътната мрежа в общината е добре развита. 

Общата дължина на пътища без настилка е 14,1 км. 

През територията на Община Нова Загора преминава Общоевропейският 

транспортен коридор ОЕТК №8 Бари/Бриндизи - Дурас/Вльора – Тирана –Скопие – София – 

Пловдив –Ст. Загора-Сливен- Бургас/Варна, провеждащ транзитните транспортни потоци 

по трасето на АМ „Тракия”. 

Основните пътни артерии, обслужващи общината и осигуряващи връзката й със 

съседните общини и регионалните центрове са: ІІ-66 по направлението “Стара Загора-

НоваЗагора - път І-6 /Бургас/” и ІІ-55  “Гурково - Нова Загора - Свиленград”. Път ІІ-55 

провежда и транзитен трафик  по направлението “Свиленград - Русе”. 

След пускането в експлоатация на АМ „Тракия”, път ІІ-66 се разтовари и изпълнява по-

добре регионалните си функции. 

За осигуряването на връзките между населените места в общината и достъп до 

културно-историческите паметници на територията и важна роля имат пътищата ІV-55028 – 

до с. Караново,  ІІІ-554, осигуряващ достъпа до с. Дядово и с. Любенова махала и ІV-66016 

до с. Съдийско поле. ІV-55 504 - с. Графитово. 

Общата дължина на изградената улична мрежа в населените места в общината е 618 км към 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0


2013 г. 

През територията на общината преминава главната жп линия “Пловдив-Стара 

Загора- Ямбол-Бургас”, която е категоризирана като част от европейската железопътна 

мрежа и представлява част от европейски транспортен коридор № 8, свързващ Адриатика с 

Черно море. Общата дължина функциониращите жп линии е 65 км. 

За територията на гр. Нова Загора е одобрена кадастрална карта и регистри със 

Заповед № РД-18-56/31.08.2010 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър. 

Като цяло пътищата от републиканската пътна мрежа в гр. Нова Загора са в добро 

състояние. Уличната и тротоарната мрежа в обхвата на населеното място се нуждае от 

продължаващи мерки за рехабилитиране и модернизиране, което вече е предприето от 

общината. Има нужда от обособяване на зони за паркиране в близост до обществените 

сгради. Културните, здравните, социалните институции и другите значими обекти се 

характеризират с добра достъпност и свързаност. 

В цялата община водопроводната мрежа и електричеството са изградени на 100%. 

Общата дължина на изградената водопроводна мрежа на територията на общината е  597 

км. Всички населени места са водоснабдени. Няма населени места с режим за ползване на 

водата.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Карта на МИГ Нова Загора 



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): 

 Стратегията за местно развитие е разработена в рамките на проект „Повишаване 

капацитета за местно развитие, чрез създаване на МИГ – Нова Загора” по мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РО50-

167/07.12.2015 г. 

При разработването на Стратегия за местно развитие на територията на МИГ 

Нова Загора са приложени следните принципи: 

- Въвличане на заинтересованите страни в процеса – проведени са 22 групови срещи в 

различен формат - обучения, обсъждания и др. (в големи или в малки групи) и не по-малко 

от 15 индивидуални срещи с представители на всички заинтересовани групи; 

- Публичност – във всички населени места са разпространени информационни 

материали – дипляни и брошури. Местните и регионални печатни и електронни медии 

редовно са информирани за събитията; 

- Целият процес се основава на местните специфики и наличния опит – въвлечени са 

всички заинтересовани лица, изпълнявали или изпълняващи партньорски проекти; 

- Спазени са всички изисквания, регламентирани в разпоредбите на Наредба № 16 от 30 

юли 2015 г. на МЗХ, Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ. 

Основни предварителни стъпки в процеса на разработване на Стратегията: 

- В процеса на подготовка на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”- 

проведени са публично оповестени работни срещи на стопанския и неправителствения 

сектори от територията на общината и са излъчени представители; на сесия на общинския 

съвет на общината е взето решение за участие в партньорството и е излъчен представител; 

проведена е обща работна среща, на която е определен водещият партньор по проекта. 

- Подписан е Договор РО50-167/07.12.2015г. между Община Нова Загора, МЗХ и ДФ 

„Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта. 

Следващите стъпки са в процеса на изпълнение Проекта: 

Набиране на информация и проучвания - с участието на експертния екип и въвличането 

на професионален изпълнител е събран и обработен голям масив от информация - 

проведени са проучвания и анализи на социално-икономическата ситуация и потенциала за 

развитие на бизнес.  

1. Обучения: 

- Проведени са поредица от индивидуални срещи за предварителна ориентация за 



потребностите от обучения и нивото на познаване на ПРСР. 

Проведени са три еднодневни обучения за екипа на МИГ, включително и представители на 

партньорите по проекта за принципите на стратегическото планиране и запознаване със 

структурата на СМР. 

-  На базата на проучванията са поканени местни лидери от различните насени места за 

провеждане на две обучителни сесии върху подхода Лидер и дейностите и принципите 

на Програмата за развитие на селските райони. 

2. Работни срещи, семинари и обсъждания 

Принципният подход за провеждане на срещите и обсъжданията е 

конструктивен баланс между приноса и участието на „собствениците” на Стратегията – 

местните общности, които са заинтересовани и ще я реализират и приноса на 

експертния екип на проекта. Провеждат се структурирани работни срещи, по време, на 

които се генерират решенията на заинтересованите партньори, а ролята на експертния 

екип е да оформя документа на Стратегията на базата на познанията и опита си в 

съответните сфери и за ПРСР и Регламентите на ЕС, както и на съответните законови и 

нормативни документи. 

Проведени са три информационни срещи в началния етап на процеса за 

първоначално обсъждане на процеса за съставяне на СМР. 

Проведени са четири еднодневни информационни срещи/семинари за 

запознаване на местното население по населените места с дейностите и целите на СМР. 

Проведени са две еднодневни информационни конференции, на които са 

поканени жители от всички населени места на Общината за обсъждане на развитието на 

дейностите по разработването на СМР. 

След изготвяне на социално – икономическия анализ и съставяне на 

предпоследния вариант на Стратегията са проведени два броя обществени обсъждания, 

предварително оповестени в медиите и чрез кметствата, с широко участие на 

заинтересованите лица и групи. 

Проведени са две еднодневни работни срещи за консултиране подготовката на 

стратегията. 

Проведени са и четири информационни срещи за консултиране с местната 

общност по разработване на СМР.  

3. Публичност и информиране 

- Проведени са индивидуални предварителни срещи за уточняване на механизмите за 

информиране. 

- На базата на събраната информация за общината и на доклада от проучванията е 

съставена Комуникационна стратегия на Проекта. 

- Изпълнени са две медийни кампании – едната при началото на обученията и срещите 

по Проекта и втората - за общественото обсъждане на Стратегията.  

- Изработени са и широко разпространени информационни брошури и дипляни, както и два 

видеоматериала - клипове. 

 



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

 В процеса на разработване на стратегията са участвали заинтересовани лица от 

неправителсвени организации, юридически лица със стопанска цел,както и физически лица. 

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: 

 Анализът по-дoлу се съсредоточава само върху възможностите, които могат да бъдат 

разработени с помощта на СМР-Нова Загора и върху чиято разработка МИГ-Нова Загора 

би могла директно да повлияе чрез дейността си за подкрепа на проекти или чрез 

организиране на информационни кампании, обучения и създаване на условия за 

сътрудничество между различни институции, територии и лица. 

Общото впечатление от проучването на територията на община Нова Загора, е че 

местните хора имат капацитета и опита да изпълнят СМР в пълния й размер от 1 500 

000 евро. 

Значителен е интересът към оборудване за преработвателни предприятия. 

Ефективното стимулиране на преработвателите да се върнат към БДС в храните или дори да 

се обърнат към още по-взискателни стандарти за качество на храната зависи до голяма 

степен от наличието на качествена селскостопанска продукция. Що се отнася до 

територията, от критично значение за оцеляването и развитието на селското стопанство и 

предлагането на качествени стоки от хранително-вкусовата промишленост е решаването на 

проблемите с достъпа до пасища и възстановяване на напоителната система на територията.  

Подобно е положението със заявения интерес към развитие на биоземеделие. Пазарна ниша 

на територията за дребно предприемачество с голям потенциал за разтеж е развитие на 

екологично земеделие и животновъдство. Въпреки заявения интерес към биологично 

земеделие и фермерство, хората имат нужда от повече специализирана информация и 

целенасочена помощ в посока преорентиране на част от стопанствата и стартиране на нови, 

а също така и помощ за намиране на точния пазар за продукцията им. Въз основа на тези 

данни, МИГ приоритетно ще съдейства на всички заинтересувани да получат обучение 

относно агроекологични методи в селското стопанство, защото биологичното земеделие и 

животновъдство допринасят в голяма степен за разнообразяваване на туристическия 

продукт, подчертаване на местната идентичност и опазване на околната среда, които са 

приоритети на СМР-Нова Загора. СМР-Нова Загора директно ще подкрепя 

агроекологичните методи в селското стопанство чрез критериите за оценка на проекти на 

земеделски производители и преработватели на земеделска продукция по мерки 4.1 и 4.2, 

като приоритизира проекти, предвиждащи ориентация на производството към биологични 

стандарти или аборигенни сортове и породи, както и всички техни вторични продукти. 

Също така ще се приоритизират проекти на преработватели, които предвиждат спазване на 

БДС при производството на хранителни продукти. 

Заявен интерес за инвестиции има и по мярка 6.4 на ПРСР, по която има възможност 

да се финансират: селски и алтернативен туризъм, информационни центрове, здравни и 



ветеринарни услуги, технологично оборудване на микро предприятия, ВЕИ и енергийна 

ефективност, разнообразяване на културния живот и подобряване на социалните услуги на 

територията и др. Акцентът по отношение на инвестициите в туризъм трябва да бъде 

повишаване привлекателността и ефективността на вече съществуващата и изграждане на 

нова туристическа инфраструктура във вид на леглова база и разработването на 

туристическия потенциал, свързан с превръщането на Новозагорска община в дестинация за 

културен туризъм, опазване на местната културна традиция, историческо наследство и 

природни дадености. Именно по тази причина в СМР-Нова Загора туризмът, културата и 

природното наследство се разглеждат като взаимно обвързани и вкупом допринасящи за 

подобряване качеството на живот на територията. Част от хората, ангажирани с 

туристически бизнес или пък нови предприемачи биха могли да стартират иновативна за 

България дейност за съчетаване на рекреативните възможности, които предлага 

територията с курсове за развитие на личностния потенциал на човека. Неизползваният 

сграден фонд на закритите училища би бил идеален за подобни цели. Развитието на 

човешкия потенциал, разбиран не само като работна сила, а в много по-широката рамка за 

пълноценна личностна реализация, е осъзната необходимост от жителите на територията. 

Създаването на нов тип фестивал / панаир / изложение или специализирана верига 

магазини, за местни продукти може много да допринесе за стимулирането на местната 

икономика, обогатяване на специфичния туристически продукт, разнообразяване на 

културния живот и повишаване на екологичната осъзнатост както сред местното население, 

така и сред посещаващите района. Територията на МИГ-Нова Загора има шанс да се 

превърне в лидер на регионално ниво по отношение подкрепа на качеството на живот, 

разбирано като адаптация в съвременността на устойчивите и харесвани от хората 

традиции. За да се отговори на демонстрираната предприемаческа активност, по мярка 6.4 

са предвидени достатъчен процент от средствата в СМР-Нова Загора. 

За удовлетворение на приоритетите, около които има пълен обществен консенсус, а 

именно задържане на младите и образовани хора на територията, опазване и 

оползотворяване на природното и културно наследство в Стратегията се включват мярка 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура и мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура от ПРСР, които са насочени 

предимно към бенефициенти -  Читалища за дейности свързани с културния живот, 

Общината за подобряване на инфраструктурата, както и Юридически лица с нестопанска цел за 

дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот 

Предприемаческата активност на територията не липсва, но в момента, предвид 

променящата се ситуация в региона, в страната и в света има остра нужда от генериране на 

иновативни идеи и подходи с цел повишаване конкурентоспособността на МСП на 

територията и подобряване качеството на живот на населението. Затова СМР – Нова Загора 

предвижда през първите 2 години концентрирани и разнообразни обучения и семинари, 

които ще подпомогнат генерирането на иновативни идеи и подходи сред предприемачите и 

местните лидери. Повишаване на управленския капацитет, умения за работа в екип и 

подобряване на езиковите и комуникативни способности на управленския екип се целят 

чрез нарочни и високоспециализирани обучения и тренинги. От друга страна, чрез редица 

целенасочени обучения, организирани от МИГ, ще се повиши капацитета на потенциалните 



бенефициенти да подготвят и управляват бъдещите си проекти в съответствие с правилника 

за управление на СМР и общите правила за работа по ПРСР. 

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

Идентифицирани са следните групи заинтересовани страни в контекста на тяхната роля и 

значимост в процеса на разработване на стратегията за ВОМР /в резултат на анализираните 

нужди и потенциал за развитие на територията/:  

‐ Граждански и НПО сектор: местни жители, местни лидери, организации в областта на 

неправителствения сектор - с акцент върху тяхната роля при идентифицирането на нуждите 

и потенциала за развитие на територията;  

‐ Бизнес сектор: представители на местния бизнес в контекста на тяхното значение при 

създаването на условия за разнообразяване на възможностите за заетост и повишаване 

квалификацията на работната сила;  

‐ Публичен сектор: представители на местните администрации в ролята на основен фактор 

при разработването и изпълнението на стратегията за ВОМР. 

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

 Анализ на проблемите 

Според вижданията на местните жители, най-съществените проблеми на територията са 

миграцията към градовете и чужбина на младите хора и населението в трудоспособна 

възраст, и безработицата. Община Нова Загора е сравнително силно засегната от 

безработицата и тя е хроничен, задълбочаващ се проблем за местния пазар на труда. 

Но ако се анализират тези проблеми, става ясно, че те са взаимно свързани и в 

голяма степен връзката е причинно-следствена. Анализът ни позволява да потърсим 

корените на това явление (безработицата, идентфицирана като централен проблем). 

Причините и предпоставките за него се виждат в намаляващото темпо на инвестиции в 

основните отрасли на района, спиране на производства или отказ от отглеждането на 

животни в съществуващите ферми. Причините пък за намалените инвестиции са в 

неадекватното оползотворяване на реалните и потенциалните ресурси на района, липсата на 

директен достъп до пазари и недостатъчния капацитет на икономическите субекти 

(търговски дружества и земеделски производители) да приведат своите бизнеси в 

съответствие с реалната ситуация. Като обща предпоставка за тази ситуация се добавя и 

цялостното състояние на средата в района на МИГ – инфраструктура, социални услуги, 

благоустрояване на населените места и др.  

Именно този анализ на проблемите подсказава и води до иновативните решения на 

МИГ-Нова Загора в сърцевината на своята стратегия да поставят създаването на капацитет 

за устойчиво усвояване на неизползвани до сега ресурси за икономически растеж на 

територията и подобряване качеството на живот. 

В рамките на подобряване на капацитета на местната общност се включват решения и 

стратегии, свързани не само с директните интервенции на нивото на икономическите 



инициативи (за земеделски производители и търговски дружества), но и подобряване на 

цялостния облик и условия на живот в населените места на територията, което ще 

допринесе за привлекателността на територията за хората, които имат желание и 

намерение да живеят на това място. Важно е да се има предвид силната културно-

просветна градска идентичност на хората от общината, силната им превързаност към 

историческото и културното наследство, което дава насока на интервенциите по посока на 

поддържане и засилване на тази гордост и идентичност. Така анализ на проблемите и 

търсенето на ответни решения за преодоляване на причините и корените на проблемите 

насочва и към стратегическите решения и мерки, които са в основата на петгодишната 

стратегия за местно развитие на МИГ Нова Загора. 

 

Дърво на проблемите 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Важно геостратегическо 

местоположение до АМ Тракия ; 

2. Разнообразен почвено-климатичен и 

релефен комплекс, благоприятстващ 

развитието на селско стопанство. 

3. Съхранена чистота на въздуха и 

почвите. Липса на локални източници на 

замърсяване. Добре развити пътна и селищна 

1. Лошо здравно обслужване на 

населението, поради липса на 

квалифицирани здравни кадри 

2. Затруднена транспортна достъпност 

3. Непълно използване на природните 

дадености  

4. Отрицателен естествен прираст и 

влошена възрастова структура 



мрежи. 

4. Добре изразени обслужващи функции 

на града, отредена роля на общински център, 

импулсиращ съседните територии. 

 

5. Добра степен на изграденост на 

енергийната, съобщителната и 

водоснабдителна системи; 

 

6. Добре развита социална 

инфраструктура, адекватна на 

образователните, здравните и културни 

потребности на населението; 

 

7. Добро съчетание на рекреационни 

ресурси (гори, водни площи, природни 

забележителности) и потенциал за развитие 

на алтернативен туризъм; 

 

8. Наличие на териториални 

възможности - терени и свободен фонд 

подходящ за адаптиране към нуждите на 

туризма. 

 

9. Наличие на значителен общински 

поземлен фонд за оземляване  

особено по селата  

5. Ниско образователно равнище и 

липса на условия за кариерно 

развитие на младите хора в селата  

6. Миграция в чужбина и в други 

региони на страната  

7. Липса на цялостни туристически 

продукти и недостатъчно популярна 

туристическа дестинация.  

8. Нисък дял на иновациите, ограничен 

капацитет, липса на стимули  

9. Няма стопански структури с 

капацитет за тласък в развитието и 

обновяването на икономиката 

10. Влошено състояние на общинската 

пътна инфраструктура  

11. Амортизирана водоснабдителна 

мрежа и недоизградена 

канализационно мрежа в по-малките 

населени места   

12. Изоставане на показателите на 

общината по повечето изследвани 

показатели 

13. Неблагоприятни демографски 

характеристики 

14. Ниски равнища на резултативните 

икономически показатели в сравнение 



със средното за страната 

15. Лошо състояние и недостатъчно 

развитие на съществуващата 

техническа инфраструктура 

16. Ниско ниво на доходите; свиване 

разходите на населението и 

влошаване на тяхната структура. 

17. Липса на специализация на трудовия 

ресурс; 

18. Ниско образователно равнище и 

професионална квалификация., висок 

% на безработица. 

19. Амортизирана вътрешна 

водопроводна мрежа (особено в 

града) - големи загуби на вода;  

20. Остаряла ПСОВ и замърсяване от 

непречистени води;  

21. Остър финансов недостиг за 

поддържане на съществуващата и за 

изграждане на нова техническа 

инфраструктура;  

22.  Разпокъсана земя;  

23. Ниска стопанска активност и 

мотивация за развитие на собствен 

бизнес.  

24. Проблеми с покритие с мобилни 

връзки и интернет.  



25. Отсъствие на местни професионални 

сдружения; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Добри условия за развитие на 

екологично и биоземеделие. Развитие 

на конкурентен аграрен сектор и 

хранително-вкусова промишленост, 

обвързани в клъстер "храни"; 

 

2. Големи възможности за развитие на 

културно-историческия туризъм 

Развитие на интегрирани продукти в 

алтернативния туризъм; 

3. Прилагане на енергоспестяващи 

мерки по енергийна ефективност в 

обществените сгради и уличното 

осветление  

4. Подобряване достъпа до интернет в 

селските райони  

5. Пълноценно използване на 

възможностите на европейските 

фондове за развитие на региона  

6. Използване на програмите за заетост 

за намаляване на безработицата  

7. Богато културно-историческо 

наследство и традиции, определящи 

уникалната идентичност на региона. 

Добре развита мрежа от  културни 

институции от местно, регионално и 

национално значение; 

1. Засилване на вътрешната 

периферност в резултат на 

обезлюдяване и стопански упадък  

2. Бързо застаряване на населението и 

риск от демографски срив  

3. Недостатъчно развитие на публично-

частни партньорства  

4. Продължаващо разминаване между 

търсенето и предлагането на пазара на 

работна ръка  

5. Изтичане на квалифицирана работна 

ръка  

6. Продължаващ финансов дефицит за 

развитие и поддържане на 

общинската пътна мрежа  

7. Нарастване на загубите поради 

забавяне процеса на модернизация на 

водоснабдителната мрежа; 

продължаващо водоснабдяване с 

отклонения в нормативите за качество  

8. Задълбочаване на демографските 

проблеми и миграцията; 

 

9. Ниски доходи и нисък жизнен 

стандарт; 

 



8. Финансиране от фондовете на ЕС 

изграждането на екологичната 

инфраструктура, свързана със 

събиране и пречистване на 

отпадъчните води, третиране и 

управление на отпадъците, 

намаляване на шумовите 

замърсявания и т.н 

9. Подобряване на материалната база на 

образованието, здравеопазването, 

социалната сфера и културата със 

средства от Европейските фондове 

10. Финансиране на предприемачески 

инициативи със средства на ЕС 

11. Привличане на инвестиции в 

изграждането на индустриални зони и 

логистични центрове 

12. Поддържане на бизнес среда 

благоприятна за привличане на 

чуждестранни фирми. 

13. Наличие на потенциално предлагане 

на труд.  

14. Привличане на ПЧИ с висока 

добавена стойност. 

15. Преструктуриране на икономиката. 

16. Сравнителни предимства на общината 

по отношение почасовото заплащане 

на заетите, което е предпоставка за 

привличане на допълнителни 

инвестиции. 

17. Успешно провеждане на здравната 

10. Влошаване на условията и нивото на      

здравеопазването и образованието; 

 

 

11. Заплаха от продължаващо увеличение 

на вътрешнообщинските различия, 

особено между центъра и останалите 

части на общината; 

 

12. Трайна тенденция към замърсяване на 

въздуха с прах от лоша улична 

хигиена и лошо състояние на 

уличната мрежа в селищните среди; 

 

13. Слабо усвояване на Структурните 

фондове на ЕС. 

 

14. Загуба на интерес и слаба активност 

на обществеността, НПО и бизнеса за 

местно развитие и  усвояване на 

средства от европейските фондове. 

 

15. Увеличаване на несъответствието 

между създаваната от учебната 

система квалификация и нуждите на 

пазара; 

16. Липса на целенасочена държавна 

финансова подкрепа за подпомагане 

развитието на общината;  

17. Задълбочаване на неблагоприятните 

демографски тенденции – миграция 

към столицата и емиграци 

18. Отворен характер на местната 



реформа и на реформата в социалните 

услуги. 

18. Намаляване на смъртността чрез 

подобряване на качеството на живот и 

достъпа до качествени здравни 

услуги. 

19. Предоставяне на общината и частни 

субекти на държавни имоти, за 

развитие на приоритетни дейности за 

региона и привличане на инвестиции;  

20. Въвеждане на Географски 

информационни системи /ГИС/ и 

цифрови технологии в 

устройственото планиране – 

изготвяне на цифрови Общ и 

Подробни планове. 

21.  Привличане на стабилен поток от 

чуждестранни инвестиции (свързани с 

възможността за формиране на 

клъстери , "храни" и „туризъм"); 

22.  Възстановяване на съществуващи 

местни сортове и породи; 

23.  Създаване на мрежа от 

преработвателни предприятия с 

утвърдена търговска марка; 

24.  Богат културен календар, съхранен 

певчески фолклор, възможност за 

включване в анимацията на 

туристически продукти 

икономика и чуждестранната 

конкуренция. 

19. Зависимост на туризма и особено на 

приходите от него от чуждестранните 

пазари.  

20. Липса на средства за поддръжка на 

съществуващата транспортна 

инфраструктура. 

21. Ограничени възможности на 

общината и държавата да финансират 

образованието, здравеопазването, 

социалните услуги и културата. 

22. Засилващ се процес на напускане на 

здравни работници. 

23. Риск да бъдат безвъзвратно загубени 

ценни материални свидетелства за 

националната ни култура (напр. 

археологически ценности след 

планови разкопки). 

24. Продължаващо разпадане на модела 

„център – периферия“. 

 

 

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

  Развитие на лидерство сред младите хора със специфични потребности и младите 



хора от малцинствени групи; 

 Насърчаване на гражданската инициатива сред младите хора със специфични 

потребности и младите хора от малцинствени групи; 

 Популяризиране на проблемите на младите хора със специфични потребности и 

младите хора от малцинствени групи сред останалите младежи; 

 Възпитаване на толерантност към проблемите на младите хора със специфични 

потребности и младите хора от малцинствени групи; 

 Включване на младите хора със специфични потребности и младите хора от 

малцинствени групи в обществено-политическия живот; 

 Възпитаване на обществото към отговорна грижа към децата и младежите със 

специфични потребности; Насърчаване на развитието и прилагането на иновативни 

методи за работа с млади хора със специфични потребности и млади хора от 

малцинствени групи и измерване на тяхната ефективност. 

4. Цели на стратегията: 

(не повече от 10 страници) 

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

 В резултат на разработения анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията и 

на анализираните силни и слаби страни, възможности и заплахи стратегията дефинира 

следните цели за развитие на МИГ – Нова Загора до 2020 г.: 

 ‐ Цел 1. Повишаване на иновативността и конкурентоспособността на икономиката и 

оползотворяване на потенциала за развитие на модерно и екологично земеделско 

производство;  

‐ Цел 2. Реализиране на икономически растеж, основан на потенциала за развитие на 

различни традиционни и алтернативни видове туризъм на територията на МИГ;  

‐ Цел 3. Подобряване на качеството на живот на местните жители и разнообразяване 

на възможностите за трудова заетост.  

Дефинираните три цели за развитие, следва да се реализират посредством изпълнението на 

следните три приоритета за развитие /определен по един приоритет към всяка от целите/:  

‐ Приоритет 1.1. Интелигентен растеж на икономиката, подобряване на капацитета за 

растеж на МСП, развитие на конкурентоспособно земеделие;  

‐ Приоритет 2.1. Оползотворяване потенциала за развитие на различни 

екологосъобразни видове туризъм;  

‐ Приоритет 3.1. Повишаване на качеството на живот, обновяване на селищата и 

развитие на инфраструктурите, стимулиране на устойчивата и качествена заетост. 

4.2. Специфични цели: 

  Постигането на целите на СМР е обвързано с постигането на следните 

специфични цели: 



 Подпомагане модернизирането на производството и въвеждането на иновации в 

земеделските стопанства на територията; 

 Подобряване на ефективността и конкурентноспособността на предприятията в 

хранително-пеработвателната промишленост; 

 Насърчаване на диверсификацията на местната икономика чрез подпомагане на 

новосъздадени и съществуващи неземеделски микропредприятия; 

 Опазване и възстановяване на местното природно и културно наследство; 

  Подобряване на достъпа на населението до социални услуги и услуги, свързани със 

свободното време и отдиха; 

 Подобряване на облика на населените места на територията; 

  Насърчаване на развитието на МИГ и повишаване информираността, уменията и 

активността на местните хора за участие в процеса на прилагане на Стратегията. 

 

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: 

 Развитието на „МИГ - Нова Загора“ се осъществява в условията на общата социално-

икономическа ситуация в Югоизточна България. Сред основните неблагоприятни 

тенденции, характеризиращи територията, се откроява постепенното намаление на нейната 

атрактивност. Това налага необходимост от реализацията на мерки за осигуряване на 

равнопоставен достъп на хората до публични услуги с висока обществена значимост, добра 

възвращаемост и доходи от инвестициите, съхранени елементи на околната среда. 

Реализацията на подобен род мерки трябва да се разглежда и в контекста на тяхната важна 

роля върху пространственото миграционно поведение на населението в младите възрастови 

групи. 

Разработването на стратегическата рамка за развитие е извършено при пълно отчитане на 

местните потребности и потенциал за развитие на територията. Предложените цели и 

приоритети са съобразени с политиките на национално, регионално и местно ниво, 

залегнали в разработените стратегически и планови документи, действащи на съответната 

териториална единица. 

Отчитайки потребностите на уязвимите и малцинствени групи, свързани с повишаване на 

стандарта и качеството на живот /точка 3.4./, стратегията за ВОМР се отличава с пряк 

принос към изпълняваните на национално ниво политики за десегрегация и 

деинституционализация: 

- По отношение на политиката за десегрегация: дефинираните приоритети и специфични 

цели за повишаване квалификацията и уменията на работната сила, за подобряване и 

разнообразяване на възможностите за трудова заетост и професионална реализация на 

различни уязвими обществени групи, се отличава с пряк принос към провежданата 

национална политика на десегрегация. Приоритетите и целите за повишаване качеството на 

живот на хората /достъп до обекти на социалната, здравната, образователната 

инфраструктура/ също са пряко насочени към минимизиране на опасността от социална 

изолация на уязвими групи в обществото.  



- По отношение на политиката за деинституционализация: стратегията отчита възприетата 

качествено нова социална политика в страната за деинституционализация на деца и стари 

хора, настанени в социални институции. Стратегията за ВОМР включва реализация на 

дейности, насочени към предоставяне на широк кръг социални услуги в общността, 

съобразени с конкретните потребности на различни целеви групи. 

Подобряването на състоянието на различните видове инфраструктура е условие за 

предизвикване на инвеститорски интерес. Селата са обособена уязвима група селища, която 

не предлага достатъчно развита инфраструктура и се отличава със силно ограничен набор 

от възможности за професионална реализация. Поради това, стратегията трябва да 

предложи интервенции за решаването на този проблем, който стои в основата на 

емиграцията на младо население от селата към градовете и довежда до трайно влошаване на 

демографската обстановка. 

Друг важен въпрос за територията на МИГ, е свързан с прехода към друг тип икономическа 

заетост, която изисква по-висока квалификация и генерира по-висок доход на единица 

продукт. В този смисъл един от основните показатели е оценката на броя и квалификацията 

на заетите, както и технологичната зависимост на сектора с неговата степен на добавена 

стойност. 

Динамиката в разпределението на наетите по подсектори и области ще разкрие важни 

връзки. 

Вече не е толкова важно да се увеличи заетостта, за да се контролира безработицата. По-

важно е да се отговори на въпроса какви са работните места, каква добавена стойност имат 

те за развитието на МИГ, следователно да се предвидят възможностите за по-конкурентно 

бъдеще. 

Ключов фактор за развитието на МИГ е иновативното „влагане” на конкурентоспособност в 

икономическите дейности. Конкурентоспособността се разглежда в два основни аспекта - 

регионална конкурентоспособност и секторна конкурентоспособност. По-важната от двете е 

регионалната, в смисъл на уникално съчетание на факторите на средата, които правят 

възможно създаването на нова добавена стойност - по отношение на икономиката, средата за 

живот, екологичното състояние и др. Необходимо е да се дефинира комбинацията от местни 

условия и ресурси спрямо перспективите за развитие и финансови условия на доход и 

възвращаемост. В малките общности конкурентоспособността не винаги означава повишена 

ефективност на труда, по-малко разходи за единица продукция или по-малко разходи за 

суровини и материали. Предвид спецификата на територията на „МИГ - Нова Загора“ трябва 

да се формулират индикатори, с които да се оцени конкурентоспособността от рода на 

културна и туристическа атрактивност, разнообразие и уникалност на услугите, степен на 

ориентация към местните условия и нужди, принос към развитието на местната общност - 

съхранение на културни традиции и обичаи и/или повишаване на капацитета на човешките 

ресурси и др. 

С оглед на казаното дотук, инициативите на местния бизнес трябва да са свързани не само с 

желанието за увеличаване на обема на дадено производство, а по-скоро за създаването на 

нова добавена стойност, включително и в традиционни продукти. 

Устойчивото развитие на селското стопанство е от ключово значение за територията, 

особено като се има предвид потенциала за развитие на био земеделието. Един от начините 

за повишаване ефективността на земеделското производство е да се стимулира 



обединяването на малките производители в производствени обединения. Потенциалът на 

малките земеделски производители за развитие на земеделието и за създаване на заетост в 

селските райони не бива да бъде подценяван. Трябва да се има предвид, че големите 

производители не са непременно по-ефективни от малките. В обхвата на МИГ 

производството на селскостопанска продукция се осъществява главно в дребните 

стопанства, които са основен източник на заетост и заемат немалък дял от обработваемата 

земя. 

Във връзка с потенциала за развитие на традиционни и алтернативни видове туризъм, 

можем да разглеждаме предприемането на дейности за разработване на туристически 

продукти/пакети на територията на МИГ като важна стъпка за оползотворяване на 

туристически потенциал. Развитието на културно-историческия, екотуризма, селския, 

водния, винения и др. видове туризъм влизат в ролята на фактор, който в бъдеще може да 

доведе до диверсификация на икономиката. Въпреки безспорния потенциал на територията, 

наличната материална база за развитие на туристическия сектор не е с достатъчен 

капацитет, а състоянието й не отговаря на съвременните изисквания на чуждестранните и 

на българските посетители. Сред другите ограничители за развитието на туризма се 

открояват: благоустройствените проблеми в някои населени места, затрудненият 

транспортен достъп до туристическите обекти, липсата на базисна и съпътстваща 

туристическа инфраструктура, липсата на утвърдени/разработени туристически маршрути. 

В перспектива атрактивни от туристическа гледна точка биха могли да бъдат културният 

календар, традиционните обичаи и празници, характерни за района, в случай че бъдат 

успешно комбинирани с някои природни и културни обекти. 

Стратегията за ВОМР отчета ключови области на развитието, определени в Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. Разработването на стратегията се извършва при 

следване на възприятия в програмата подход за развитие на селските райони на база 

собствения /местен/ потенциал за развитие на съответната територия. Дефинираните в 

стратегията за ВОМР цели, приоритети и специфични цели за повишаване 

конкурентоспособността на земеделието /развитие на биологично земеделие/ и на 

туристическия сектор /развитие на екологоустойчив туризъм/ съответстват на стремежа към 

стимулиране на местното икономическо развитие, базирано на т.нар. вътрешен /ендогенен/ 

растеж. 

Стратегията е разработена в съответствие с национални, регионални, областни и общински 

стратегически и планови документи, действащи в настоящия програмен период: 

- Национална програма за развитие: „България 2020“ 

Програмата е рамков дългосрочен документ, определящ визията и общите цели на 

националните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното 

управление. 

Документът е успешен опит за интегриране на секторните политики и териториалните им 

измерения. 

- Национална стратегия за регионално развитие /НСРР/ на Република България за 

периода 2012-2022 г. 

НСРР е основен документ, който определя стратегическата рамка за развитие на 

национално ниво. Стратегията цели постигане на балансирано и устойчиво развитие на 

районите в страната, преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионални различия 



в контекста на общоприетите принципи на европейската кохезионна политика и постигане 

на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

- Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. /Хоризонт 2030/ 

и Стратегически план за развитие на културния туризъм в България: 

Съответствието с посочените документи произтича от значението на туризма за социално-

икономическото развитие на изследваната територия. Стратегията за ВОМР на „МИГ Нова 

Загора“ отчита необходимостта от стимулиране развитието на туризма, чрез подобряване 

състоянието на туристическата и съпътстваща инфраструктура и разработване на проекти за 

интегрирана консервация, адаптация и социализация на съхраненото недвижимо културно 

наследство. 

- Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 в периода 2014-2020 г.: 

В процеса на разработване на стратегическата рамка на стратегията, са взети под внимание 

целите и приоритетите за развитие, дефинирани в Регионалния план за развитие на 

Югоизточен район от ниво 2 в периода 2014-2020 г. 

- Областна стратегия за развитие на Област Сливен 2014-2020 г.: 

На областно ниво рамката за развитие на „МИГ – Нова Загора” е съобразена с целите и 

приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

Стратегията определя насоките за развитие на съставните общини и на главните им градски 

центрове. 

- Общински план за развитие на община Нова Загора 2014-2020 г.: 

Дефинираните цели и приоритети за развитие се базират на местния потенциал за развитие 

на територията, чийто подробен анализ е извършен в Общинския план на община Нова 

Загора с действие в периода до 2020 г. 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

 Очертаните възможности за развитие на територията на „МИГ - Нова Загора“ следва да се 

превърнат в реалност благодарение на мерките за реализация, заложени в стратегията. 

Стратегията за ВОМР е инструмент, насочен към по-отворен, прозрачен и ясен подход в 

процеса на взимане на стратегически решения. Стратегията следва да се разглежда в 

контекста на нейната роля на един устойчив начин за развитие на територията на МИГ. 

Това развитие е възможно благодарение на структурните инструменти на ЕС, които могат 

да осигурят постепенен устойчив растеж и развитие, ориентирани към конкретните нужди 

на местната общност. Бъдещите резултати ще имат непосредствен ефект върху получилите 

финансиране фирми и организации, както и върху свързаните с тях наети лица, фирми 

доставчици и др. Това е един от непосредствените, но краткосрочни желани резултати. По-

важното е, че изпълнението на стратегията се свързва със създаването на „добра практика”, 

която да увлича след себе си репродуцирането на нов модел на поведение за развитие и 

правене на бизнес. 

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

  

ЦЕЛ 1   ЦЕЛ 2   ЦЕЛ 3 



 ПОВИШАВАНЕ НА 

ИНОВАТИВНОСТТА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБН

ОСТТА НА 

ИКОНОМИКАТА И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

ПОТЕНЦИАЛА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНО 

И ЕКОЛОГИЧНО 

ЗЕМЕДЕЛСКО 

ПРОИЗВОДСТВО 

  

 РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ, ОСНОВАН НА 

ПОТЕНЦИАЛА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 

РАЗЛИЧНИ 

ТРАДИЦИОННИ И 

АЛТЕРНАТИВНИ 

ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

  

 ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

НА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ И 

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ  

Приоритет 1.1. 

Интелигентен растеж на 

икономиката, подобряване 

на капацитета за растеж на 

МСП, развитие на 

конкурентоспособно 

земеделие 

  

Приоритет 2.1. 

Оползотворяване 

потенциала за развитие на 

различни 

екологосъобразни видове 

туризъм 

  

Приоритет 3.1. 

Повишаванена качеството на 

живот, обновяване на 

селищата и развитие на 

инфраструктурите, 

стимулиране на устойчивата 

и качествена заетост 

Специфична цел 1.1.1. 
Повишаване на квалификацията и 

професионалните умения на 

земеделските производители и 

подобряване на възможностите за 

реализация и заетост в 

земеделието 

 

 

Специфична цел 2.1.1. Развитие 

на устойчив туризъм - 

разнообразяване на предлаганите 

туристически продукти/услуги и 

подобряване състоянието на 

туристическата инфраструктура 

 

 

 

Специфична цел 3.1.1. 
Подобряване параметрите на 

различните видове инфраструктура 

и подобряване на достъпа на хората 

до публични услуги с висока 

обществена значимост 

 

 

  

    Специфична цел 1.1.2. Създаване 

на условия за повишаване на 

добавената стойност на 

земеделските продукти и 

насърчаване на биологичното 

земеделско производство 

   

Специфична цел 3.1.1. 

Подобряване параметрите на 

различните видове инфраструктура 

и подобряване на достъпа на хората 

до публични услуги с висока 

обществена значимост 

  

    

Специфична цел 1.1.3. Създаване 

на условия за технологично 

развитие на икономиката и за 

повишаване 

конкурентоспособността на МСП 

    
 

5. Описание на мерките: 

(не повече от 4 страници за всяка мярка) 



Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 

  

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства 

Цели: Подобряване ефективността на земеделските 

стопанства в конкурентни за територията отрасли и 

развитие на селското стопанство с висока добавена 

стойност. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности 

на територията на МИГ Нова Загора, които водят до 

подобряване на цялостната дейност на земеделското 

стопанство чрез: 

1. Внедряване на нови продукти, процеси и 

технологии и обновяване на наличните 

производствени материали и/или нематериални 

активи; 

2. Насърчаване на сътрудничеството с 

производителите и преработвателите на земеделски 

продукти; 

3. Повишаване на енергийната ефективност в 

земеделското стопанство; 

4. Подобряване условията на труд, подобряване на 

хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, 

екологичните и други условия на производството; 

5. Подобряване качеството на произвежданите 

земеделски продукти; 

6. Осигуряване на възможностите за производство на 

биологични земеделски продукти. 

Допустими кандидати/получатели:  Земеделски 

стопани, отговарящи на следните условия: 

1. Да са регистрирани като земеделски стопани 

съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на 

земеделски производители; 

2. За физически лица – да са с постоянен адрес на 

територията на МИГ Нова Загора, за юридически лица 

– да са със седалище на територията на МИГ Нова 

Загора; 

3. Минималния стандартен производствен обем на 

земеделското стопанство е не по – малко от левовата 

равностойност на 8 000 евро; 

4. Юридическите лица трябва да са: 

а) получили за предходната или текущата финансова 

година приход от земеделски дейности или участие  и 



подпомагане по схема за единно плащане на площ, 

включително приход от получена публична финансова 

помощ, директно свързана с извършването на тези 

дейности, или приход от преработка на земеделска 

продукция или услуги, директно свързани със 

земеделски дейности, или получена публична 

финансова помощ; 

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за 

кооперациите, Закона за вероизповеданията или 

създадени по Закона за Селскостопанската академия. 

в) признати групи производители и признати 

организации на производители на земеделски 

продукти или такива, одобрени за финансовата помощ 

по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на 

производители” от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Допустими дейности и разходи:  

1. строителство или обновяване на сгради и на друга 

недвижима собственост, използвана за земеделското 

производство, включително такава, използвана за 

опазване компонентите на околната среда;  

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, 

и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и 

оборудване, необходими за подобряване на 

земеделския производствен процес, включително за 

опазване компонентите на околната среда, получаване 

на топлинна и/или електроенергия, необходими за 

земеделските дейности на стопанството и подобряване 

на енергийната ефективност, съхранение и подготовка 

за продажба на земеделска продукция; 

3. създаване и/или презасаждане на трайни 

насаждения, включително трайни насаждения от 

десертни лозя, медоносни дървесни видове за 

производство на мед, други бързорастящи храсти и 

дървесни видове, използвани за производство на 

биоенергия;  

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените 

стандарти на ЕС за прилагане на подмярка 4.1, 

включително чрез финансов лизинг; 

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за 

пчеларство и съответно оборудване, необходимо за 

производството на мед и други пчелни продукти, 

както и за развъждането на пчели-майки, включително 

чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие със 

съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски 

стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 

6; 

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на 

проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране 



на сгради, помещения и други недвижими материални 

активи, предназначени за земеделските 

производствени дейности и/или за създаване и/или 

презасаждане на трайни насаждения на територията на 

МИГ Нова Загора; 

8. закупуване на сгради, помещения и друга 

недвижима собственост, необходими за изпълнение на 

проекта, предназначени за земеделските 

производствени дейности на територията на МИГ 

Нова Загора; 

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на 

специализирани земеделски транспортни средства, 

като например: камиони, цистерни за събиране на 

мляко, хладилни превозни средства за транспортиране 

на продукция, превозни средства за транспортиране на 

живи животни и птици; 

10. разходи за достигане на съответствие с 

международно признати стандарти, свързани с 

въвеждане на системи за управление на качеството в 

земеделските стопанства, въвеждане на добри 

производствени практики, подготовка за 

сертификация; 

11. закупуване на софтуер, включително чрез 

финансов лизинг; 

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и 

лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за 

предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

екологична и икономическа устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа осъществимост на проекта, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта 

преди подаване на заявлението за подпомагане, така и 

по време на неговото изпълнение, които не могат да 

надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите 

разходи по проект, включени в т. 1 – 12. 

Допустимите разходи за консултантски услуги, 

свързани с подготовката и управлението на проекта не 

могат да превишават: 

1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с 

инвестиции само за земеделска техника и/или разходи 

по ал. 1, т. 10 – 12;  

2. пет на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 

12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на 

трайни насаждения и/или строително-монтажни 

дейности и/или оборудване и/или машини. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга 

недвижима собственост, не могат да надхвърлят 10 на 

сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 

6 и т. 9 – 12. Разходите по т. 13 са допустими, ако са 



извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо 

дали всички свързани с тях плащания са направени. 

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на 

разходите по т. 13, са допустими, ако са извършени 

след подаване на заявлението за подпомагане. 

Финансови параметри: 

 Минималният размер на общите допустими разходи 

за един проект е левовата равностойност на 7 500 евро 

(14 668,73 лева); 

 Максималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 

160 000 евро (312 932,80 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ на проект по Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не 

може да надвишава левовата равностойност на 50 000 

евро. 

Разликата между пълния размер на одобрените 

разходи и размера на финансовата помощ се осигурява 

от кандидата, като участието на кандидата може да 

бъде само в парична форма. 

По мярка 4.1 е предвиден „гарантиран бюджет за 

малки проекти” в размер на 20% от общия бюджет на 

мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки 

проекти е да се осигури възможност за по-лесен 

достъп до финансиране на стартиращите и микро 

предприятия и по-малки земеделски стопанства, които 

в противен случай биха били затруднени да се 

конкурират с по-големите потенциални бенефициенти. 

Малки проекти в този смисъл са проекти, 

отговарящи на всички изисквания и условия за 

допустимост, но са със следните финансови 

параметри: 

 Минимален размер на общите допустими разходи 

за проект в левовата равностойност на 7 500 евро 

(14 668,73 лева); 

 Максимален размер на общите допустими разходи 

за проект в левовата равностойност на 30 000 евро 

(58 674,90 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ на проект по Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не 

може да надвишава левовата равностойност на 15 000 

евро (29 337,45 лева). В случай, че до края на 2019 г. 

гарантирания бюджет за малки проекти не бъде 



усвоен, той се прехвърля към общия бюджет на 

мярката. 

Интензитет на финансовата помощ: Финансовата 

помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи. 

 Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 

на сто за: 

1. проекти, представени от млади земеделски стопани; 

2. интегрирани проекти, включително и такива, 

свързани със сливания на организации на 

производителите; 

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на 

необлагодетелствани райони; 

4. проекти за колективни инвестиции, представени от 

юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски 

стопани. 

 Размерът на финансовата помощ се увеличава с 15 

на сто за: 

1.  инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от 

кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично 

земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни 

ангажименти по мярка 214 „Агроекологични 

плащания“, направление „Биологично земеделие“ от 

ПРСР 2007 – 2013 г. 

2. кандидати, които са заявили подпомагане по 

мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 

2020 г. към датата на кандидатстване и към момента 

на подаване на заявка за плащане са одобрени и 

изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично 

земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 Размерът на финансовата помощ се увеличава с 20 

на сто за: 

1. проекти за колективни инвестиции, представени от 

юридически лица,    включващи над 10 земеделски 

стопани и/или групи/организации на производители.  

 Максималният размер на финансовата помощ за 

проект, подаден от кандидат земеделски стопанин 

и/или група/организация на производители и/или 

юридическо лице включващо от 6 до 10 члена, е не 

повече от 70 на сто от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи. 

 Максималният размер на финансовата помощ за 

проект, подаден от юридическо лице включващо над 

10 члена, е не повече от 90 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. 



Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от 

общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи.  

Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от 

одобрената финансова помощ. 

Подборът на проекти се извършва по реда на глава 

IV раздел 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Кандидатът е млад фермер, който е 

физическо лице или едноличен търговец на 

възраст от 18 навършени до 40 не навършени 

години, към датата на кандидатстване.  

20 

2. Иновативност - въвеждане на нови за 

територията практика, и/или услуга и/или 

продукт в предприятието: 

20 

 - над 30 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието - 15 точки 

 - над 50 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието - 20 точки 

3. Дейностите по проекта са в областта на 

зеленчукопроизводството и/или трайните 

насаждения и/или животновъдството - сектори 

говедовъдство, овцевъдство 

20 
 - над 30 % от инвестициите са в посочените 

сектори - 10 точки 

 - над 50 % от инвестициите са в посочените 

сектори - 15 точки 

 - над 70 % от инвестициите са в посочените 

сектори - 20 точки 

4. Проектът създава нови работни места 

10  - от 1 до 3 работни места - 5 точки 

 - над 3 работни места - 10 точки 

5. Минимум 10 % от допустимите 

инвестиционни разходи са за подобряване на 

енергийната ефективност на предприятието 
10 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от 

Общността за подобна инвестиция 
10 

7. Проектът включва дейности с позитивен 

принос към околната среда 

5 
 - над 30 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 3 точки 

 - над 50 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 5 точки 

8. Проектът предвижда използването на 

местни доставчици на стоки и/или услуги 
5 



ОБЩО 100 
 

ОПОС (ЕФРР)   

ОПНОИР (ЕСФ)   

ОПРЧР (ЕСФ)   

ОПИК   

ПМДР (ЕФМДР)   

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:  

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти  

 

Цел: Модернизиране технологичната база и 

внедряване на иновации в специфични за територията 

предприятия от ХВП. Създаване на възможности за 

добавяне на стойност към земеделската продукция. 

 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности 

на територията на МИГ Нова Загора и са за: 

1. внедряване на нови и/или модернизиране на 

наличните мощности и подобряване на използването 

им, и/или  

2. внедряване на нови продукти, процеси и 

технологии, и/или  

3. намаляване на себестойността на произвежданата 

продукция, и/или  

4. постигане на съответствие с нововъведени 

стандарти на ЕС, и/или 

5. подобряване на сътрудничеството с 

производителите на суровини, и/или  

6. опазване на околната среда, включително 

намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или  

7. подобряване на енергийната ефективност в 

предприятията, и/или  

8. подобряване на безопасността и хигиенните 

условия на производство и труд, и/или  

9. подобряване на качеството и безопасността на 

храните и тяхната проследяемост, и/или  

10. подобряване на възможностите за производство на 

биологични храни чрез преработка на първични 

земеделски биологични продукти. 

Допустими кандидати/получатели:  

1. земеделски стопани; 

2. признати групи или организации на производители 

или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. 

„Учредяване на групи и организации на 

производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

3. еднолични търговци и юридически лица, различни 

от кандидатите по т. 1 и 2; 



Кандидатите по т. 2 и 3 трябва да са регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ 

и постоянен адрес за физическите лица на територията 

на МИГ Нова Загора. 

 

Допустими дейности и разходи:  

1. 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;  

2. 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;  

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;  

3. 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;  

4. закупуване на сгради, помещения и други 

недвижими имоти, необходими за изпълнение на 

проекта, предназначени за производствени дейности 

на територията на МИГ – Нова Загора;  

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на 

специализирани транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 

продукция, използвани и произвеждани от 

предприятието;  

6. 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;  

7. материални инвестиции за постигане на 

съответствие с новоприети стандарти на Съюза, 
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включително чрез финансов лизинг;  

8. 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;  

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов 

лизинг;  

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и 

лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  

11. 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 проект, включени в т. 1 - 10. 

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават 

следните стойности:  

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и 

управлението на проекта, като част от разходите по т. 

11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите 

разходи по т. 1 - 10, но не повече от левовата 

равностойност на 5 000 евро;  

2. разходите за изготвяне на технически и работен 

проект в случаите на строително- монтажни дейности, 

като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 

2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;  

3. разходите за изготвяне на технологичен проект, 

когато не е включен в разходите по т. 2, като част от 

разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто 

от допустимите разходи по т. 1 - 10;  

4. разходите за строителен надзор като част от 

разходите по т. 11 не могат да превишават едно на сто 

от допустимите разходи по т. 1 - 10;  

5. разходите за предпроектни проучвания, правни 

услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън 

тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 11 не 

могат да превишават 1,5 на сто от допустимите 

разходи по т. 1 - 10. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и други 

недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 

10 на сто от общия размер на допустимите разходи по 

т. 1 и 2 и т. 5 - 10.  

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не 

по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички 



свързани с тях плащания са направени.  

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на 

разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени 

след подаване на заявлението за подпомагане, 

независимо дали всички свързани с тях плащания са 

направени.  

Разходите за закупуване на земя, сгради и други 

недвижими имоти - недвижима собственост, са 

допустими за финансиране до размера на данъчната им 

оценка, валидна към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане. В случай че към датата на 

придобиването данъчната оценка е с по-ниска 

стойност, допустими за финансиране са разходи до 

този размер.  

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е 

допустимо, при условие че ползвателят на помощта 

стане собственик на съответния актив не по-късно от 

датата на подаване на заявката за междинно или 

окончателно плащане за същия актив. 

 

Финансови параметри 

 

 Минималният размер на общите допустими разходи 

за един проект е левовата равностойност на 10 000 

евро (19 558,30 лева); 

 Максималният размер на общите допустими разходи 

за един проект е левовата равностойност на 160 000 

евро (312 932,80 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ на проект по Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не 

може да надвишава левовата равностойност на 

50 000 евро (97 791,50 лева). 

Разликата между пълния размер на одобрените 

разходи и размера на финансовата помощ се осигурява 

от кандидата, като участието на кандидата може да 

бъде само в парична форма. 

По мярка 4.2 е предвиден „гарантиран бюджет за 

малки проекти” в размер на 20% от общия бюджет на 

мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки 

проекти е да се осигури възможност за по-лесен 

достъп до финансиране на стартиращите и микро 

предприятия и по-малки земеделски стопанства, които 

в противен случай биха били затруднени да се 

конкурират с по-големите потенциални бенефициенти. 

Малки проекти в този смисъл са проекти, 

отговарящи на всички изисквания и условия за 



допустимост, но са със следните финансови 

параметри: 

 Минимален размер на общите допустими разходи 

за проект в левовата равностойност на 7 500 евро 

(14 668,72 лева); 

 Максимален размер на общите допустими разходи 

за проект в левовата равностойност на 30 000 евро 

(58 674,90 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ на проект по Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не 

може да надвишава левовата равностойност на 15 000 

евро (29 337,45 лева). В случай, че до края на 2019 г. 

гарантирания бюджет за малки проекти не бъде 

усвоен, той се прехвърля към общия бюджет на 

мярката. 

Интензитет на финансовата помощ: Финансовата 

помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекти, представени от 

микро, малки или средни предприятия, а за 

проекти, представени от големи предприятия, 

финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от 

одобрената финансова помощ. 

Подборът на проекти се извършва по реда на глава 

IV раздел 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Предприятието е класифицирано като 

микро, съгласно препоръка на ЕС 

2003/361/ЕС 
20 

2. Иновативност - въвеждане на нови за 

територията практика, и/или услуга и/или 

продукт в предприятието: 

20 

 - над 30 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието - 15 точки 

 - над 50 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието - 20 точки 

3. Проекти насърчаващи интеграцията на 

земеделските стопани 
10 



Предприятието на кандидата предвижда в 

бизнес плана преработката на минимум 65 % 

собствени или на членовете на 

групата/организацията на производителите 

или на предприятието суровини (земеделски 

продукти) 

4. Проектът създава нови работни места 

10  - от 1 до 3 работни места - 5 точки 

 - над 3 работни места - 10 точки 

5. Минимум 10 % от допустимите 

инвестиционни разходи са за подобряване на 

енергийната ефективност на предприятието 
10 

6. Проектът включва преработка и 

производство на биологични продукти 
10 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от 

Общността за подобна инвестиция 
5 

8. Проектът включва дейности с позитивен 

принос към околната среда 

5 
 - над 30 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 3 точки 

 - над 50 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 5 точки 

9. Проектът предвижда използването на 

местни доставчици на стоки и/или услуги 
5 

10. Проектът предлага уникални 

производства или услуги, които са знакови за 

идентичността на територията 
5 
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ОПОС (ЕФРР)   

ОПНОИР (ЕСФ)   

ОПРЧР (ЕСФ)   

ОПИК   

ПМДР (ЕФМДР)   

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:  

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Подмярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански 

дейности 

o Операция 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности 

Цел: Постигане на икономическо развитие на 

територията на МИГ Нова Загора и създаване на нови 

работни места. Създаване на нови работни места и 

намаляване на бедността чрез разнообразяване на 

местната икономика с производства с висока добавена 

стойност и иновативност. 



Обхват на дейностите: Допустими са само дейности 

на територията на МИГ Нова Загора и са за: 

 Развитие на Интегриран туризъм (изграждане, 

обновяване на туристически обекти, предлагащи 

интегрирани туристически услуги); 

 Производство или продажба на продукти, които не 

са включени в Приложение 1 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз (независимо от 

вложените продукти и материали); 

 Развитие на услуги във всички сектори; 

 Производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за собствено потребление; 

 Развитие на занаяти и други неземеделски 

дейности. 

Допустими кандидати/получатели: Земеделски 

стопани или микропредприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона 

за вероизповеданията, както и физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите.  

Стопанството на кандидати, земеделски стопани 

трябва да има стандартен производствен обем над 

8 000 евро. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и 

постоянен адрес за физическите лица на територията 

на МИГ Нова Загора. 

Допустими дейности и разходи:  

 изграждане, придобиване или подобренията на 

недвижимо имущество; 

  закупуване, включително чрез лизинг на нови 

машини и оборудване до пазарната стойност на 

активите;  

 общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и 

„2“, например хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата устойчивост, 

включително проучвания за техническа 

осъществимост;  

 нематериални инвестиции: придобиване и 

създаване на компютърен софтуер и придобиване на 

патенти, лицензи, авторски права и марки.  

Разходите по т. „3” не могат да надхвърлят 12% от 

сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.  

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.  



Разходите са допустими само ако са извършени след 

подаване на заявлението за подпомагане, с изключение 

на общите разходи.  

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от 

одобрената финансова помощ. 

 

Финансови параметри:  

 Минималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 7 

500 евро (14 668,72 лева); 

 Максималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 

100 000 евро (195 583,00 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ на проект по Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не 

може да надвишава левовата равностойност на 50 000 

евро (97 791,50 лева). 

Разликата между пълния размер на одобрените 

разходи и размера на финансовата помощ се осигурява 

от кандидата, като участието на кандидата може да 

бъде само в парична форма. 

По мярка 6.4.1 е предвиден „гарантиран бюджет за 

малки проекти” в размер на 20% от общия бюджет на 

мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки 

проекти е да се осигури възможност за по-лесен 

достъп до финансиране на стартиращите и микро 

предприятия и по-малки земеделски стопанства, които 

в противен случай биха били затруднени да се 

конкурират с по-големите потенциални бенефициенти. 

Малки проекти в този смисъл са проекти, 

отговарящи на всички изисквания и условия за 

допустимост, но са със следните финансови 

параметри: 

 Минимален размер на общите допустими разходи 

за проект в левовата равностойност на 7 500 евро 

(14 668,72 лева); 

 Максимален размер на общите допустими разходи 

за проект в левовата равностойност на 30 000 евро 

(58 674,90 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ на проект по Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не 

може да надвишава левовата равностойност на 15 000 



евро (29 337,45 лева). В случай, че до края на 2019 г. 

гарантирания бюджет за малки проекти не бъде 

усвоен, той се прехвърля към общия бюджет на 

мярката. 

Интензитет на финансовата помощ: Финансовата 

помощ за одобрени проекти не може да надвишава 75 

на сто от общите допустими разходи и при спазване на 

правилата за „минимална помощ” при спазване на 

условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 година относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за помощта de 

minimis. Интензитетът на подпомагане по проект за 

развитие на интегриран туризъм (изграждане, 

обновяване на туристически обекти, предлагащи 

интегрирани туристически услуги) не може да 

надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“. 

/Съгласно Допълнително споразумение № РД-50-

151/09.07.2019 г./ 

 

Подборът на проекти се извършва по реда на глава 

IV раздел 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Иновативност - въвеждане на нови за 

територията практика, и/или услуга и/или 

продукт в предприятието: 

20 

 - над 30 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието - 15 точки 

 - над 50 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието - 20 точки 

2. Проекти за производствени дейности 15 

3. Проекти в сферата на услугите 10 

4. Проекти за развитие на ИНТЕГРИРАН 

селски туризъм 
10 

5. Пректи, представени от физически лица 

(земеделски стопани и/или ЕТ) на възраст до 

40 години, включително 
10 

6. Проектът създава нови работни места 

10  - от 1 до 3 работни места - 5 точки 

 - над 3 работни места - 10 точки 

7. Проекти, подадени от кандидати 

притежаващи опит и/или образование в 

сектора, за който кандидатстват 
5 



8. Кандидатът не е получавал подкрепа от 

Общността за подобна инвестиция 
5 

9. Проектът включва дейности с позитивен 

принос към околната среда 

5 
 - над 30 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 3 точки 

 - над 50 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 5 точки 

10. Проектът предвижда използването на 

местни доставчици на стоки и/или услуги 
5 

11. Проектът предлага уникални 

производства или услуги, които са знакови за 

идентичността на територията 
5 

ОБЩО 100 
 

ОПОС (ЕФРР) 

  

 

ОПНОИР (ЕСФ)   

ОПРЧР (ЕСФ)   

ОПИК   

ПМДР (ЕФМДР)   

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:  

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 

 

Цел: Подобряване на основните услуги за населението 

и инфраструктурата на територията на МИГ Нова 

Загора. Осигуряване на адекватни условия за живот и 

заетост – изграждане на съпътстваща спортна, 

социална, културна и техническа инфраструктура. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности 

на територията на МИГ Нова Загора и са за:  

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на нови и съществуващи общински пътища, улици, 

тротоари, и съоръженията и принадлежностите към 

тях;  

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация 

на водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 

инвестиции за доизграждане, без ново строителство 

на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 

2 000 е.ж. в селските райони;  



3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности;  

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на социална инфраструктура за 

предоставяне на услуги, които не са част от процеса 

на деинституционализация на деца или възрастни, 

вкл. транспортни средства;  

5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, 

в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност;  

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;  

7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, 

закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни 

такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите пространства;  

8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение. 

Допустими кандидати/получатели:  

1. Общината на територията на МИГ Нова Загора за 

всички допустими дейности по подмярката с 

изключение на дейности, свързани с доизграждане, 

без ново строителство на канализационна мрежа /в 

т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води/ 

в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности 

свързани със социалната и спортната инфраструктура 

и културния живот;  

3. Читалища за дейности свързани с културния 

живот;  

4. ВиК оператори за дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и 

дейности, свързани с доизграждане, без ново 

строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и 

съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.  

Допустимите кандидати трябва да са със седалище на 

територията на МИГ Нова Загора. 

Допустими дейности и разходи: 



1. За строителство, реконструкция,  рехабилитация, 

изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на 

сгради и/или помещения и/или друга недвижима 

собственост, съгласно допустимите за подпомагане 

дейности; 

2. Закупуване на нови транспортни средства, 

оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, 

включително чрез финансов лизинг, съгласно 

допустимите за подпомагане дейности; 

3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и 

авторски права, лицензи, регистрация на търговски 

марки до пазарната им стойност; 

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за икономическа и екологична 

устойчивост на проекта, извършени както в процеса 

на подготовка на проекта преди подаване на 

заявлението за подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 

12 на сто от общия размер на допустимите разходи по 

проект, включени в т.1, 2, и 3. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50 на 

сто от публичната помощ, свързана с одобрените 

допустими разходи. За проекти, по които 

бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото 

плащане е допустимо както следва:   

 до 12% от стойността на одобрената публична 

помощ по проекта за общи разходи и при наличие на 

документи от проведената съгласно изискванията на 

ЗОП процедура за избор на изпълнител/и; 

 разлика до 50% от стойността на одобрената 

публична помощ по проекта след провеждане на 

всички процедури и сключване на договор за избор на 

изпълнител/и по ЗОП.   

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не 

подлежат на възстановяване в съответствие с 

националното законодателство в областта на ДДС. 

Финансови параметри:  

 Минималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 5 

000 евро (9 779,15 лева); 

 Максималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 

200 000 евро (391 166,00 лева); 



Интензитет на финансовата помощ:  

Финансовата помощ ще бъде предоставяна в 

съответствие с Насоките на ЕС за държавната помощ 

в сектора на селското и горско стопанство и в 

селските райони за периода 2014-2020 г. За общини, 

ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране 

в случай, че не е налично генериране на приходи. 

Когато се установи потенциал за генериране на 

приходи, размерът на финансиране се определя въз 

основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато 

размерът на допустимите разходи по инвестициите е в 

размер до 50 000 евро за един обект, който е с 

установен потенциал за генериране на приходи се 

предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК 

операторите размерът на финансирането се определя 

въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-

разходи) за съответния регион. 

Максималният общ размер на финансовата помощ за 

читалища и ЮЛНЦ, получена по мярката за един 

кандидат за периода на прилагане на Стратегията за 

ВОМР не може да надвишава левовата равностойност 

на 100 000 евро (195 583,00 лева). 

Подборът на проекти се извършва по реда на глава 

IV раздел 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 

 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие 

50 

 - до 100 души - 5 точки 

 - от 101 до 200 души - 10 точки 

 - от 201 до 500 души - 20 точки 

 - от 501 до 1000 души - 30 точки 

 - от 1001 до 2000 души - 40 точки 

 - над 2000 души - 50 точки 

2. Проектът предлага нови инициативи за 

повишаване на качеството на живот в района 
10 

3. Интервенцията по проекта са за обект от 

голяма културна и обществена значимост за 

територията 
10 

4. Кандидатът не е получавал подкрепа от 

Общността за същата дейност по други 

програми 
10 

5. Дейностите по проекта са за развитие/ 

предоставяне на услуги и изграждане на 
10 



достъпна инфраструктура на учзвими групи 

от населението 

6. Проектът включва дейности с позитивен 

принос към околната среда 

5 
 - над 30 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 3 точки 

 - над 50 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 5 точки 

7. Проектът ще създаде работни места при 

изпълнение на допустимите дейности (ще 

бъде наемана местна работна ръка) 
5 

ОБЩО 100 
 

ОПОС (ЕФРР) 

  

 

ОПНОИР (ЕСФ)   

ОПРЧР (ЕСФ)   

ОПИК   

ПМДР (ЕФМДР)   

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:  

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

Цел: Развитие на туризма и туристическите ресурси на 

територията на МИГ Нова Загора. Интегрирано и 

устойчиво развитие чрез ефективно използване на 

ресурсите на територията – природни, исторически и 

културни. 

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности 

на територията на МИГ Нова Загора и са за: 

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на туристически 

информационни центрове;  

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на посетителските 

центрове за представяне и експониране на местното 

природно и културно наследство;  

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на центровете за 

изкуство и занаяти с туристическа цел; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване 

на съоръжения за туристически атракции, които са 

свързани с местното природно, културно и/или 

историческо наследство и предоставящи услуги с 



познавателна или образователна цел;  

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване 

на съоръжения за туристическа инфраструктура 

(информационни табели и пътепоказатели за 

туристическите места и маршрути, съоръжения за 

безопасност, велоалеи и туристически пътеки).  

Допустими кандидати/получатели: 

1. Общината на територията на МИГ Нова Загора;  

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище 

на територията на МИГ, включително МИГ Нова 

Загора. 

Допустими дейности и разходи:  

1. Изграждане, вкл. отпускане на лизинг, или 

подобренията на недвижимо имущество;  

2. Закупуване или вземане на лизинг на нови машини 

и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на 

актива;  

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, 

например хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата устойчивост;  

4. Следните нематериални инвестиции: 

придобиването или развитието на компютърен 

софтуер и придобиването на патенти, лицензи, 

авторски права, търговски марки.  

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от 

сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от 

публичната помощ, свързана с одобрените допустими 

разходи. За проекти, по които бенефициентите са 

възложители по ЗОП, авансовото плащане е 

допустимо както следва: 

 до 12% от стойността на одобрената публична 

помощ по проекта за общи разходи и при наличие на 

документи от проведената съгласно изискванията на 

ЗОП процедура за избор на изпълнител/и; 

 разлика до 50% от стойността на одобрената 

публична помощ по проекта след провеждане на 

всички процедури и сключване на договор за избор на 

изпълнител/и по ЗОП. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не 

подлежат на възстановяване в съответствие с 

националното законодателство в областта на ДДС. 

Финансови параметри:  



 Минималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 5 

000 евро (9 779,15 лева); 

 Максималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 

150 000 евро (293 374,50 лева); 

 

Интензитет на финансовата помощ:  

Финансовата помощ е в размер на 100% от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи за проекти, които след извършване на 

инвестицията не генерират нетни приходи. В 

случаите, когато размерът на допустимите разходи по 

инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, 

който е с установен потенциал за генериране на 

приходи се предвижда финансиране в размер на 

100%.  

Когато се установи потенциал за генериране на 

приходи, размерът на финансиране се определя въз 

основа на анализ „разходи – ползи”. 

Максималният общ размер на финансовата помощ 

получена по мярката за един кандидат за периода на 

прилагане на Стратегията за ВОМР не може да 

надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за 

ЮЛНЦ. 

Подборът на проекти се извършва по реда на глава 

IV раздел 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 

 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие 

50 

 - до 100 души - 5 точки 

 - от 101 до 200 души - 10 точки 

 - от 201 до 500 души - 20 точки 

 - от 501 до 1000 души - 30 точки 

 - от 1001 до 2000 души - 40 точки 

 - над 2000 души - 50 точки 

2. Проекти, осигуряващи интегрирано 

развитие на туризма на територията на МИГ 

Нова Загора 
10 

3. Проекти, които отговарят на приоритетите 

на Общинските програми за развитие на 

туризма, приети от Общинските съвети 
10 



4. Кандидатът не е получавал подкрепа от 

Общността за подобна инвестиция/обект 
10 

5. Проектът включва дейности с позитивен 

принос към околната среда 

10 
 - над 30 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 3 точки 

 - над 50 % от инвестициите са насочени към 

дейности опазващи околната среда - 5 точки 

6. Проектът ще създаде работни места при 

изпълнение на допустимите дейности (ще 

бъде наемана местна работна ръка) 
10 

ОБЩО 100 
 

ОПОС (ЕФРР) 

  

 

ОПНОИР (ЕСФ)   

ОПРЧР (ЕСФ)   

ОПИК   

ПМДР (ЕФМДР)   

 

 

 

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на мярката Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

  

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

 2 933 745 100  

4.1 
Инвестиции в земеделски 

стопанства 553 745 18,88  

4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 110 000 3,75 

6.4 
Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности 220 000 7,50 

7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 1 970 000 67,15 



7.5 

Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 80 000 2,73 

  

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) 

№ 1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР) 

    

  …     

  

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи 

на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

    

  …     

  
Мерки, финансирани от 

ОПОС (ЕФРР) 
    

  …     

  
Мерки, финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 
    

  …     

  
Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
    

  …     

  
Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
    

  …     

  
Мерки, финансирани от 

ПМДР (ЕФМДР) 
    

  …     

  
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 
  100 % 

  

  

Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено от 

общностите местно 

развитие (25 на сто от 

общите публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи 

разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

 977 915 25 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по 



мерки: 

(не повече от 2 страници) 

 Съставянето на бюджета и разпределението на средствата по мерки отразява 

разбирането на МИГ - Нова Загора за подходите при управлението, както на 

организацията, така и на самата стратегия. 

Разпределението на бюджета по мерки е резултат от събрана и обобщена иформация 

от изработените и попълнени над 500 броя въпросници, както и многобройни обсъждания 

с участието на реалните бенефициенти, които се очаква да са изпълнители на мерките по 

стратегията. 

Колкото до разпределението по години, се позоваваме на вече представени 

виждания: 

- Всички покани ще обхващат всички мерки от стратегията до изчерпване на 

ресурса по всяка от мерките. Поканите ще са с определени бюджети, за да се даде 

възможност повече бенефициенти да се подготвят за следващи покани. 

- Първата година още през първите месеци да се обяви първа пилотна покана по 

всички предвидени в стратегията мерки; 

- Същата година да се обяви и втора покана, с което да се осигури възможност за 

договаряне на по-голям ресурс от Стратегията още през първата година; 

- Публикуването на следващите покани ще се съобрази с текущата оценка на 

изпълнението на вече договорените проекти ; 

- Задълбочен анализ на процеса и успешността на договарянето и изпълнението на 

проектите през първата година с оглед определяне на точното време за обявяване на 

третата покана през второто тримесечие на втората година с оглед договарянето да се 

извърши през третото тримесечие. Така още през втората година ще има възможност 

да се направи анализ и да се планират действия, които да осигурят максимално 

ефективно усвояване на ресурсите през третата година. 

-  Предвижда се и това се залага в задачите на експертния екип на МИГ да се 

поддържа активна комуникация с потенциалните кандидати с проекти, за да се 

идентифицират навреме затрудненията и проблемите и да се подпомага тяхното 

решаване и преодоляване. 

Средствата по мярка 19.4. ще бъдат разпределени по години неравномерно за да 

отрази реалните потребности. През първата година практически ще се закупи цялото 

допълнително необходимо оборудване, включително автомобил. Отново през първата 

година ще е необходимо привличането на значим екип от външни експерти, които да 

подпомгнат разработването на документите за прилагане на всички мерки по Стратегията 

– наръчници, формуляри, методики за оценка, за мониторинг и т.н. 

През следващите години тези разходи ще са сравнително равномерно разпределени. 

В бюджета са отразени средствата общо за целия период на действие на Стратегията. 

Планирането и заявяването им ще става в съответствие със съответните нормативни 



разпоредби. 

 

7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

(не повече от 4 страници) 

 Планът за действие на стратегията за ВОМР на МИГ „Нова Загора“ показва 

съществуващата логическа обусловеност между разработената стратегическа рамка и 

предвидените дейности за нейното изпълнение. Дейностите са насочени към постигане на 

заложените цели на подхода „водено от общностите местно развитие“ като са насочени 

към пълно отчитане потребностите на местните заинтересовани страни и към оптимално 

оползотворяване на потенциала за развитие на територията. 

- Дейности за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ: 

Към Цел 1. Повишаване на иновативността и конкурентоспособността на 

икономиката и оползотворяване на потенциала за развитие на модерно и 

екологично земеделско производство 

 Провеждане на обучения, курсове, семинари, информационни, демонстрационни и др. 

събития за повишаване на квалификацията, подобряване на професионалните умения и 

повишаване осведомеността на земеделски стопани и производители; 

 Провеждане на дейности по краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски 

стопанства; 

 Подпомагане на земеделските стопани да подобрят управлението и ефективността на 

своите стопанства, чрез предоставяне на консултантски услуги под формата на 

консултантски пакети-с акцент върху категориите „млади“ и „малки“ земеделски 

стопани; 

 Дейности за подобряване/повишаване добавената стойност на земеделските продукти - 

материални и нематериални инвестиции, с акцент върху: повишаване на енергийната 

ефективност, внедряване на иновации в земеделските стопанства, стимулиране 

кооперирането между производителите, дейности за опазване на околната среда; 

 Дейности за подкрепа в областта на преработката и маркетинга на произвежданата 

селскостопанска продукция; 

 Насърчаване на хуманно отношение към животните чрез подкрепа за земеделски 

производители с животновъдни стопанства от сектори ЕПЖ и ДПЖ; 

 Подкрепа реализацията на проекти за разработване и въвеждане на иновации в местната 

икономика; 

 Подкрепа реализацията на проекти за повишаване капацитета за растеж на МСП. 

 

Към Цел 2. Реализиране на икономиески растеж, основан нан потенциала за развитие 

на различни традиционни и алтернативни видове туризъм на територията на МИГ 

 

 Изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги на 



територията на МИГ - с акцент върху оползотворяване потенциала за развитие на 

селския туризъм; 

 Дейности, стимулиращи развитието на местните занаяти и дейности по предоставяне на 

услуги, свързани с участие на посетителите /туристите/ в занаятчийски дейности; 

 Разнообразяване на предлаганите туристически продукти и услуги чрез изпълнението 

на дейности за експониране на местното природно и културно наследство; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на центрове за изкуство 

и занаяти - стимулиране развитието на културния и културно-събитийния туризъм; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство - 

предоставяне на услуги с познавателна и/или образователна цел; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура - информационни табели за туристическите маршрути, съоръжения за 

безопасност, велоалеи, туристически пътеки. 

Към Цел 3. Подобряване на качеството на живот на местните жители и 

разнообразяване на възможностите за трудова заетост 

 Предоставяне на публични услуги с висока обществена значимост за различни уязвими 

групи съобразно техните специфични нужди - грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги; 

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

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

 Изграждане, реконструкция, рехабилитация / ремонт, оборудване, обзавеждане на 

обекти на: водностопанската инфраструктура; инфраструктурата за отдих и свободно 

време; социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността за 

деца и възрастни /вкл. транспортни средства/; общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги /подобряване на енергийната ефективност/; спортната 

инфраструктура; културната инфраструктура; общинската образователна 

инфраструктура с местно значение; 

Подкрепа реализацията на проекти за подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места: посреднически услуги, дейности по подпомагане, обучение /вкл. на 

работодатели/, осигуряване на заетост, насърчаване на географската мобилност на 

работната сила, насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска 

дейност и предприемачество и др.; 

 Подкрепа реализацията на проекти за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване: услуги за семейства с деца; услуги по превенция; подкрепящи 

услуги в семейна среда и в общността за различни уязвими групи; действия за 

подобряване достъпа до здравеопазване /вкл. промоция на здравето/ на деца, младежи, 

уязвими групи; дейности за социално включване; дейности за повишаване капацитета на 

човешките ресурси за управление на предприятията, предоставящи социални услуги на 

различни уязвими групи и др.; 

 Подкрепа реализацията на проекти за насърчаване на транснационалното 

сътрудничество в областта на обмяната на опит, добри практики и модели за: 



насърчаване на заетостта, устойчивата интеграция на пазара на труда и самостоятелната 

заетост и предприемачеството; осигуряване на: равен достъп на заетите до 

възможностите за учене през целия живот, социално-икономическа интеграция на 

маргинализираните общности, активно социално включване и равни възможности за 

уязвимите групи и др.;  

 

8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 

капацитета на 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. 

 Сдружение „Местна 

Инициативна Група – Нова Загора” е 

юридическо лице с нестопанска цел за 

извършване на общественополезна 

дейност, регистрирано съгласно 

Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, с територия на 

действие община Нова Загора. 

Членове на сдружението са физически 

лица с постоянен адрес и юридически 

лица със седалище на територията на 

действие на Сдружението, които 

споделят неговите цели. Нов член на 

Сдружението се приема с решение на 

Общото събрание. 

Организацията има върховен 

колективен орган – „Общо събрание”, 

което се състои от всички членове на 

сдружението. В учредителното общо 

събрание са участвали по 15 лица, 

които са представлявали 

неправителствения сектор 49%), 

бизнеса (49%) и публичната власт 

(2%).  

Сдружение „Местна Инициативна 

Група – Нова Загора” има колективен 

управителен орган - „Управителен 

съвет”. Управителният съвет (УС) се 

избира от Общото събрание. 

Управителният съвет се избира с 



мандат 5 години, като в състава му са 

включени Председател и 4 (четири) 

члена. Членовете на УС са 

представители на публичната местна 

власт 20%), неправителствения сектор 

(40%) и представители на бизнеса 

(40%).  

Прилагането на СМР се извършва 

посредством работата на Комисия за 

избор и оценка на проекти. Тя се 

сформира за всеки отделен случай при 

публикуване на обява от сдружението 

за набиране на проекти за изпълнение 

на мерките по Стратегията за местно 

развитие. Съставът на комисията се 

определя по решение на УС, 

съобразно нормативните изисквания 

за прилагане на ПРСР и за 

предотвратяване конфликт на 

интереси. Комисията за избор на 

проекти осъществява дейността си при 

спазване на одобрената СМР, ПРСР и 

нормативните изисквания за нейното 

прилагане и правилата за нейната 

работа, които ще бъдат приети от УС 

след одобряване на СМР. 

 

8.2. Управление на МИГ: 

- органи за управление и контрол; 

 Органите на управление на МИГ 

са Общо събрание и Управителен 

съвет. 

 

Общото събрание има следните 

функции и отговорности: 

1. изменя и допълва устава; 

2. избира и освобождава членовете и 

председателя на Управителния съвет и 

определя възнаграждението им; 

3. приема и изключва членове; 

4. взема решение за участие в други 

организации; 

5. взема решение за преобразуване или 



прекратяване на сдружението; 

6. приема основните насоки и 

програма за дейността на 

сдружението; 

7. приема бюджета на сдружението; 

8. взема решения относно 

дължимостта и размера на членския 

внос или на имуществените вноски; 

9. приема отчета за дейността на 

управителния съвет; 

10. отменя решения на другите органи 

на сдружението, които противоречат 

на закона, 

устава или други вътрешни актове, 

регламентиращи дейността на 

сдружението; 

11. взема и други решения, 

предвидени в настоящия Устав. 

 

Управителен орган на Сдружение 

„Местна Инициативна Група - Нова 

Загора” е Управителният съвет. 

Управителният съвет се ръководи от 

Председател, който представлява 

сдружението пред трети лица.  

 

Управителния съвет има следните 

правомощия: 

1. представлява сдружението чрез своя 

председател; 

2. осигурява изпълнението на 

решенията на общото събрание; 

3. разпорежда се с имуществото на 

сдружението при спазване 

изискванията на Устава; 

4. подготвя и внася в общото събрание 

проект за бюджет; 

5. подготвя и внася в общото събрание 

отчет за дейността на сдружението; 

6. определя реда и организира 

извършването на дейността на 

сдружението и носи отговорност за 

това; 

7. взема решение относно създаването 



на помощни органи и приема правила 

за 

тяхната работа; 

8. определя структурата и щатното 

разписание на административния 

персонал на 

Сдружението, съгласно изискванията 

за минимален капацитет на 

финансиращите 

институции; 

9. взема решения по всички въпроси, 

които по закон или съгласно устава не 

спадат в 

правата на друг орган. 

 

Във връзка с прилагането на СМР, 

Управителният съвет: 

 

1. приема Стратегия за местно 

развитие, с която да кандидатства за 

финансиране пред УО на ПРСР; 

2. прилага одобрената Стратегия за 

местно развитие, актуализира я при 

необходимост и организира нейното 

изпълнение при спазване на 

нормативните изисквания и 

договорните задължения към 

финансиращите институции; 

3. приема годишния план и 

разпределението на средствата за 

изпълнение на дейностите и разходите 

за управление и за придобиване на 

умения и постигане на обществена 

активност във връзка с прилагането на 

Стратегията за местно развитие; 

4. приема доклада за прилагане на 

Стратегията за местно развитие, 

изготвен от Изпълнителния директор; 

5. утвърждава критериите за избор на 

външни експерти, наемани от 

Сдружението; 

6. избира външни експерти за участие 

в Комисията за избор на проекти; 

7. извършва всички други действия, 



които са предвидени съгласно 

одобрената Стратегия за местно 

развитие. 

 

Сдружение „Местна Инициативна 

Група – Нова Загора” се представлява 

от Председателя на УС. 

Съгласно устава на Сдружението, 

Председателят има следните 

правомощия: 

1. свиква и ръководи заседанията на 

управителния съвет; 

2. организира и осигурява 

законосъобразното изпълнение на 

решенията на Общото събрание и на 

Управителния съвет; 

3. изпълнява функциите на 

работодател по отношение на 

служителите на Сдружението в 

съответствие с трудовото 

законодателство; 

4. периодично внася в управителния 

съвет отчети и информация за 

дейността на Сдружението; 

 

- описание на позициите и изискванията към 

изпълнителния директор и персонала. 

 Персоналът на Сдружение 

„Местна Инициативна Група - Нова 

Загора”, ангажиран с прилагането на 

СМР е следния: 

1. Изпълнителен директор (ИД) 

2. Експерт по прилагане на 

дейностите по СМР  

3. Счетоводител 

Изпълнителният директор се 

избира по решение на УС. Договорът с 

ИД се подписва от Председателя на 

УС. За своята работа ИД се отчита 

пред УС.  

Изпълнителният директор 

осъществява оперативното 

управление на Сдружението и има 



следните функции: 

1. организира и отговаря за 

изпълнението на решенията на 

Управителния съвет; 

2. ръководи и координира дейността 

на помощните органи на 

Сдружението; 

3. ръководи и координира дейността 

на персонала на Сдружението и 

наетите външни лица; 

4. съхранява архивите и организира 

деловодната дейност на 

Сдружението; 

5. осигурява организационно – 

техническото обслужване на 

дейността на органите на 

Сдружението. 

6. организира изготвянето на 

годишния план и разпределението 

на средствата за изпълнение на 

дейностите и разходите за 

управление и за придобиване на 

умения и постигане на обществена 

активност във връзка с 

прилагането на Стратегията за 

местно развитие и ги представя на 

Управителния съвет; 

7. подготвя и свиква заседанията на 

Комисията за избор на проекти; 

8. изготвя годишния доклад за 

прилагане на СМР. 

 

Общият сбор на възнагражденията 

на членовете на екипа е в рамките на 

допустимия максимален размер 

съгласно изискванията. 

За посочените позиции са 

съставени длъжностни 

характеристики, в които подробно са 

описани изискванията за заемане на 

длъжността, правата, задълженията, 

подчиненост и взаимодействие за 

всяка длъжност. Съобразно 



изискванията за заемане на 

длъжността в длъжностните 

характеристики са проведени 

конкурси и е избран персонал, с който 

са сключени предварителни 

споразумения за наемане.  

 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 

 По данни на Административния регистър на административните структури, към 

момента на разработване на анализа, общата численост на служителите на Общинска 

администрация Нова Загора, е 172 д., в т.ч. 45 д. - по служебно правоотношение и 136 д. - по 

трудово правоотношение.  

В периода 2007-2013 г. на територията на община Нова Загора са реализирани 

проекти, финансирани по линия на различни Оперативни програми действащи в страната. 

Изпълнението на тези проекти е реализирана добра практика в посока повишаване на 

административния капацитет, която ще има положителен ефект при изпълнението на 

проектни дейности и инициативи по линия на стратегията за ВОМР. 

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

 Мониторингът на проекти, финансирани по СМР цели да контролира тяхната ефикасност, а 

оценката цели да се създаде база данни с информация за ефективността и устойчивостта на 

съответния проект.  

Мониторингът на изпълнението на одобрените по СМР проекти е текущ и последващ. 1.  

Текущият мониторинг се осъществява в периода на изпълнение на проекти от 

бенефициенти до неговото окончателно отчитане и изплащане на помощта. 

2.   Последващият мониторинг се осъществява след приключване на проекта и е 

свързан с проследяване устойчивостта на реализирания проект. 

Мониторингът на проекти, финансирани по СМР е дейност свързана с оценка изпълнението 

на целите, заложени в СМР. Мониторингът на проекти изисква систематично и 

непрекъснато събиране, анализ и използване на информация за контролиране, 

идентифициране и предприемане на корективни действия при изпълнението на проектите 

от бенефициентите. 

МИГ наблюдава и контролира качеството на изпълнение на Стратегията за местно развитие, 

като извършва мониторинг с помощта на финансови индикатори, изходни индикатори и 

индикатори за резултат, при възможност и индикатори за въздействие. 

Мониторингът проследява следните финансови индикатори: 

1. Брой и стойност на подадените заявления; 

2. Брой и стойност на одобрените заявления; 

3. Брой и стойност на сключените договори; 

4. Брой и стойност на подадените искания за плащане; 

5. Брой и стойност на одобрените искания за плащане; 

6. Брой и стойност на успешно приключилите проекти. 

Мониторингът се осъществява от експерта по прилагане на стратегия за местно развитие 



(Експерт СМР). Той се прави на всеки три месеца, ако е текущ и на шест месеца, ако е 

последващ. 

Мониторингът се осъществява чрез посещения на място и разглеждане на финансово- 

счетоводна документация, въз основа на които Експерт СМР изготвя доклад, съдържащ: 

1.  Мониторинг на влаганите ресурси – оценка на средствата, които към момента са 

инвестирани за изпълнении на одобрения проект и какъв процент представляват от 

средствата, предвидени в стратегията по съответната мярка. 

2. Мониторинг на изпълнението – доколко се изпълняват планираните дейности в срокове, 

съгласно определените в Стратегията процедури. 

3. Мониторинг на резултатите – какви са непосредствените и/или крайни резултати от 

реализираните от бенефициента дейности и по какъв начин те допринасят за постигане 

целите на Стратегията. 

Ако по време на мониторинга се установят отклонения от поставените задачи и цели, то 

Експерт СМР в срок до 5 дни от провеждане на мониторинга изготвя становище и 

препоръки, които се предоставят на бенефициента, за да се предприемат мерки за 

коригиране от негова страна. 

Изготвените от експерт СМР доклади и становища се предоставят на Изпълнителния 

директор и Председателя на УС на Сдружението. УС на всеки 3 месеца разглеждат всички 

доклади и становища и оценяват напредъка – или липсата на напредък по постигането на 

целите, заложени в СМР. 

 Последващият мониторинг се извършва на 6 месеца. 

Експерт СМР поддържа база данни за всички текущи и реализирани от бенефициенти 

проекти, като към тях прилага и всички мониторингови доклади и становища, както и 

решенията от заседанията на УС за оценка на напредъка по изпълнението на СМР. 

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) 

  

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, 

подпомогнати от СМР 
Брой 30 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати от СМР 
Брой 25 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 



Размер на финансирането 

по СМР 
Лева 

2 933 

745,00 

Договори; Одобрени искания за 

плащане; Банкови извлечения 

Брой проведени обучения 

на екипа, ангажиран в 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие 

Брой 22 

Сертификати/удостоверения, 

разходни счетоводни 

документи; Договори; Годишен 

доклад за напредък 

Брой проведени обучения 

за местни лидери 
Брой 30 

Сертификати/удостоверения, 

разходни счетоводни 

документи; Договори; Годишен 

доклад за напредък 

Брой предоставени 

информационни и 

консултантски услуги 

Брой 500 

База данни на МИГ; Договори; 

счетоводни документи; 

Протоколи от срещи 

Резултат 

Създадени нови работни 

места 
Брой 60 

Трудови и/или граждански 

договори; Ведомости за 

заплати; Протоколи за 

мониторинг 

Брой обучени хора , 

ангажирани с прилагането 

на СМР 

Брой 12 

Сертификати/удостоверения, 

разходни счетоводни 

документи; Договори; Годишен 

доклад за напредък; Ведомости; 

Присъствени списъци и 

Протоколи 

Брой обучени местни 

лидери 
Брой 320 

Сертификати/удостоверения, 

разходни счетоводни 

документи; Договори; Годишен 

доклад за напредък;  

Присъствени списъци и 

Протоколи 

Въздействи

е 

Брой подготвени и 

реализирани проекти на 

хора обучени по СМР на 

МИГ извън финансовата 

подкрепа на СМР 

Брой 10 

Публикувана информация за 

проекти по фондове на ЕС от 

държавни институции, агенции 

и управляващи организации 

Привлечени външни 

жители и задържано 

население, чрез 

повишаване на качеството 

на живот на територията  

Брой 11250 
ГРАО, НСИ, База данни на 

МИГ 

 

9.2. Индикатори по мерки: 

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 



  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по мярката 
Брой 8 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 8 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой подпомогнати млади 

фермери 
Брой 2 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Размер на инвестицията 
лева 553 745,00 

Договори; Одобрени искания за 

плащане; Банкови извлечения 

Резултат 

Създадени нови работни 

места 
Брой 16 

Трудови и/или граждански 

договори; Ведомости за 

заплати; Протоколи за 

мониторинг 

Брой стопанства, въвели 

нов продукт, процес и/или 

технология 

Брой 6 

База данни на МИГ; Договори с 

външни изпълнители; 

Протоколи за 

изпълнение/доставка; Справка 

клиенти от ГФО 

Брой стопанства 

произвеждащи 

продукцията си по щадящ 

почвата и водите метод 

Брой 2 

База данни на МИГ; Договори; 

Сертификати; Технологични 

карти; Специализирани анализи 

  
 

  

  
 

  

  
 

  ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по мярката 
Брой 2 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по мярката 
Брой 2 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 



Брой подпомогнати микро 

и малки предприятия 
Брой 2 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Дял на инвестициите 

пряко свързани с 

опазването на околната 

среда 

% 10 

Годишен доклад за напредък; 

Текущ доклад за изпълнение на 

СМР 

Дял на инвестициите 

пряко свързани с 

въвеждане на действащи и 

нововъведени стандарти 

на общността 

% 10 

Годишен доклад за напредък; 

Текущ доклад за изпълнение на 

СМР 

Размер на инвестицията лева 110 000,00 
Договори; Одобрени искания за 

плащане; Банкови извлечения 

Резултат 

Създадени нови работни 

места 
Брой 6 

Трудови и/или граждански 

договори; Ведомости за 

заплати; Протоколи за 

мониторинг 

Брой предприятия, въвели 

нов продукт, процес и/или 

технология 

Брой 1 

База данни на МИГ; Договори с 

външни изпълнители; 

Протоколи за 

изпълнение/доставка; Справка 

клиенти от ГФО 

     

     

     ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по мярката 
Брой 6 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по мярката 
Брой 6 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой подпомогнати 

стартиращи предприятия 
Брой 1 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой подпомагнати 

проекти на млади фермери 
Брой 1 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Размер на инвестицията лева 220 000,00 
Договори; Одобрени искания за 

плащане; Банкови извлечения 



Резултат 

Създадени нови работни 

места 
Брой 9 

Трудови и/или граждански 

договори; Ведомости за 

заплати; Протоколи за 

мониторинг 

Увеличение на 

неземеделската брутна 

добавена стойност в 

подпомогнатите 

стопанства 

лева 12 000,00 

Счетоводна и финансова 

документация на 

предприятието; Мониторингов 

доклад 

Въведени нови 

туристически продукти 

и/или услуги 

Брой 3 

Финален отчет по проекта; 

Констативни протоколи; 

Рекламни и печатни материали 

     

     

     ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по мярката 
Брой 8 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по мярката 
Брой 1 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Облагородяваен на 

обществени пространства, 

включително и сгради 

Брой 4 

База данни МИГ; Окончателни 

доклади; Констативни 

протоколи от проверки на 

място 

Брой населени места, в 

които се реализират 

дейности 

Брой 6 
Договори за финансиране; База 

данни МИГ 

Размер на инвестицията лева 
1 970 

000,00 

Договори; Одобрени искания за 

плащане; Банкови извлечения 

Резултат 

Създадени нови работни 

места, в това число и 

временни 

Брой 17 

Трудови и/или граждански 

договори; Ведомости за 

заплати; Протоколи за 

мониторинг 

Население на територията 

на МИГ, което се ползва 

от нови и/или подобрени 

услуги  

Брой 32 000 

Справка от служба ГРАО; НСИ; 

Финален отчет към проекта; 

Доклади от анкетно проучване; 

Констативни протоколи 



Брой инвестиции за 

предоставяне на социални 

услуги 

Брой 1 

Договори за финансиране; 

Договори с външни 

изпълнители; Приемо-

предавателни протоколи; 

Снимки и доклади за напредък 

Брой изградени/обновени 

сгради/съоръжения за 

услуги в областта на 

спорта и културата 

Брой 3 

Договори за финансиране; 

Договори с външни 

изпълнители; Приемо-

предавателни протоколи; 

Снимки и доклади за напредък 

     

     

     ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти 

финансирани по мярката 
Брой 4 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой бенефициенти 

подпомогнати по мярката 
Брой 2 

Договори за финансиране; 

Регистър на бенефициентите; 

Доклади за напредък 

Брой на подпомогнатите 

нови туристически 

дейности 

Брой 3 

База данни МИГ; Окончателни 

доклади; Констативни 

протоколи от проверки на 

място 

Размер на инвестицията лева 80 000,00 
Договори; Одобрени искания за 

плащане; Банкови извлечения 

Резултат 

Създадени нови работни 

места, в това число и 

временни 

Брой 4 

Трудови и/или граждански 

договори; Ведомости за 

заплати; Протоколи за 

мониторинг 

Увеличен дял на 

еднодневните посещения 
% 10 

Годишен доклад за напредък; 

Текущ доклад за изпълнение на 

СМР 

Увеличен дял на 

реализираните нощувки 
% 10 

Годишен доклад за напредък; 

Текущ доклад за изпълнение на 

СМР 

     
     

     
 

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; 

 Принципът за равенство между 

половете ще бъде последователно 

интегриран в прилагането на 

стратегията. В критериите за избор на 

проекти, където е уместно, са 

заложени предимства за проекти, 

разработени и предложени от жени, с 

оглед насърчаване постигането на 

равнопоставеност. При 

разработването на процедурите за 

прилагане на СМР е заложен 

индикатор за наблюдение, с помощта 

на който ще бъде наблюдаван 

балансът между представителите на 

двата пола и резултатите от усилията 

за равно включване. 

- допринасяне за утвърждаване на принципа на 

равните възможности; 

 Включването на всички групи от 

населението на територията на МИГ 

се гарантира чрез консултативните и 

промоционални дейности в процеса на 

разработване и, впоследствие, на 

прилагане на СМР. Представители на 

всички общности участваха в 

консултациите при изготвянето на 

стратегията. При нейното прилагане 

ще бъдат положени специални усилия, 

за да се осигури информация и насоки 

за подпомагането по начин, който да 

гарантира достъпа и насърчи 

участието на представители на всички 

групи от населението на територията. 

- създаване на условия за превенция на 

дискриминацията. 

 Равнопоставеността между жените 

и мъжете и избягването на 

дискриминацията са взети предвид 

още в етапа на разработване на СМР и 

ще бъдат последователно отстоявани 

в процеса на нейното прилагане. 

Всички мерки от СМР ще бъдат 

отворени за всички бенефициенти на 

равна основа, без оглед на техния пол, 



раса, етническа и религиозна 

принадлежност, възраст, увреждания. 

Провеждането на информационни 

дейности, консултирането и 

подпомагането на потенциалните 

бенефициенти от територията ще бъде 

организирано с оглед осигуряване на 

равен достъп на всички бенефициенти 

и насърчаване включването на по-

слабо представените и/или по-

изолирани групи, като процесът и 

постигнатите резултати ще се 

наблюдават чрез индикаторите за 

мониторинг. 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 



 

 Устойчивото развитие е дългосрочно развитие, което отговаря на нуждите на 

настоящето, без да ограничава и нарушава възможността на бъдещите поколения да 

посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни 

стремежа: постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт 

и опазване и подобряване на околната среда. ЕС се стреми към устойчив икономически 

растеж, повече и по-добри работни места и по-голяма сплотеност, но по начин, който 

съхранява света около нас за бъдещите поколения. 

Като цяло, шансът за подобряване на социално-иконокическата ситуация на 

територията на МИГ Нова Загора е изцяло обръщане и придържане към принципите на 

устойчивото развитие. 

СМР си поставя за цел подобряване качеството на живот на територията като се 

основава на интегрирано разбиране за качество на живот, изцяло основаващо се на 

концепцията за устойчиво развитие и отразено в набора на приоритетите и специфичните 

цели на стратегията. Предвидените в СМР мерки са насочени към насърчаване на 

икономическото развитие на територията от една страна, но и насърчаване опазването и 

възстановяването на природното и културно наследство и утвърждаването на местната 

идентичност. 

Благоприятните екологични условия са съществен фактор, влияещ на социални-

икономическото развитие. В този смисъл опазването на културното и природното 

наследство е интегрирана в СМР чрез въвеждането на общи изисквания и планирането на 

директни интервенции: 

- Проекти, предвиждащи инвестиционни предложения, за които се изисква ОВОС по 

реда на ЗООС, те ще се одобряват само след положително решение и при съобразяване 

с препоръките от извършената оценки; 

- Проектите, попадащи в територии от екологичната мрежа НАТУРА 2000, преди 

одобрението им ще бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на ЗБР и 

съответните подзаконови нормативни актове, както и предвидените ограничения в 

решенията за определяне на местата и плановете за управлението им. 

- Мерките 4.1, 4.2 и  6.4 са насочени към икономическия растеж в района. 

- Мярка 7.2 е изцяло посветена на подобряване на социалната реалност на местните 

хора. 

- Мярка 7.5 изцяло е посветена на опазване, възстановяване и експониране на 

природното и културното наследство. 



10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

 Целите и приоритетите на СМР, респективно планираните интервенции, са 

директно насочени към насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. Чрез мерки 

4.1, 4.2 и 6.4 СМР ще подкрепя дейности, които пряко водят до създаването на нови 

работни места и/или повишаване на конкурентоспособността на микропредприятията на 

територията. Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура също създава предпоставки за 

разкриването на нови работни места. 

Подобряването на конкуретоспособността на отделните икономически субекти е 

основна цел на четири от седемте мерки, залегнали в стратгеията. Конкуретоспособността 

на района като цяло ще се постигне именно с прилагането на интегрирания характер на 

цялата стратегия – мерките за икономически растеж и опазване на селското наследство в 

комбинация с мерки за подобряване на услугите за населението и посетителите и 

подобряване на местната инфраструктура. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

 Интервенциите по структурните фондове на ЕС (Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ) в 

България се осъществяват по линия на седем оперативни програми (ОП). 

Втората цел на СМР – Подобряване на средата на живот – и специално първият и 

вторият и приоритет, съответстват и допълва основната цел на ОП “Региони в разтеж” 

(ЕФРР) - подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до 

основни услуги и нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност 

и устойчиво развитие. Прилагането на СМР като цяло ще допринесе и за изпълнението на 

специфичната цел по приоритетна ос 4 Местно развитие и сътрудничество: да се даде 

възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се 

насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен. Проектите по 

СМР, насочени към развитие на интегриран селски и екотуризъм, както и проектите, 

съдържащи иновационни за територията предложения, специално се насърчават като 

получават предимство при класирането, с което се увеличават възможностите за принос 

към общата цел на ОПРР и специфичните цели по приоритетни оси 3 и 4. 

Вторият приоритет от от първата цел на СМР и планираните интервенции по мярка 6.4 

съответстват на общата цел на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 

развитие на динамична и конкурентоспособна икономика и специфичните цели - 

насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията и 

подобряване на бизнес средата. 

Третият приоритет по втората цел на СМР и планираните интервенции по мярка 7.2 

съответстват на главната статегическа цел на ОП „Околна среда” 2014-2020 - 

подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на 

екологичната инфраструктура, и третата специфична цел - опазване на биоразнообразието 

и защита на природата. 

Четвъртият приоритет от втората цел на СМР съответства на втората специфична цел 



на ОП "Добро управление" 2014-2020” – подобряване на човешките ресурси и 

повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната 

система и структурите на гражданското общество. 

 

 

https://www.eufunds.bg/op-dobro-upravlenie

