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1. Описание на МИГ:

(не повече от 3 страница)

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

– списък на общините, обхванати
от МИГ;

МИГ се състои от целите територии на
Община Ардино и община Джебел

Община Ардино с ЕКАТТЕ № 0902 и Oбщина
Джебел с ЕКАТТЕ № 0908

– списък на населените места,
обхванати от МИГ;

Населените места, обхванати от МИГ са общо
99, като 52 са от Община Ардино и 47 са от
Община Джебел. Населените места са както
следва:

Община Ардино: с.Аврамово; гр.Ардино;
с.Ахрянско;  с.Башево; с.Бистроглед; с.Бял
извор; с.Богатино; с.Голобрад; с.Горно
Прахово; с.Гърбище; с.Главник; с.Дойранци;
с.Долно Прахово; с.Дядовци; с.Дедино;
с.Еньовче; с.Жълтуша; с. Искра; с.Китница;
с.Кроячево; с.Латинка; с.Ленище; с.Любино;
с.Левци; с.Мак; с.Теменуга; с.Млечино;
с.Мусево; с.Рибарци; с.Падина; с.Паспал;
с.Песнопой; с.Правдолюб; с.Родопско;
с.Русалско; с.Светулка; с.Синчец; с.Сполука; с.
Срънско; с.Стар читак; с.Стояново; с.Сухово;



с.Седларци; с.Търносливка; с.Търна; с.Брезен;
с. Хромица; с.Боровица; с.Чернигово;
с.Чубрика; с.Червена скала; с.Ябълковец

За община Ардино - общо 52 населени места.

Община Джебел: с.Албанци; с.Брежана;
с.Великденче; с.Воденичарско; с.Вълкович;
с.Генерал Гешево; гр.Джебел; с.Добринци;
с.Душинково; с.Желъдово; с.Жълти рид;
с.Жълтика с.Илийско; с.Казаците; с.Каменяне;
с.Козица; с.Контил; с.Купците; с.Лебед;
с.Мишевско; с.Мрежичко; с.Овчево; с.Папрат;
с.Плазище; с.Подвръх; с.Полянец; с.Поточе;
с.Припек; с.Ридино; с.Рогозари; с.Рогозче;
с.Рът; с.Рожденско; с.Скалина; с. Слънчоглед;
с.Софийци; с.Сипец; с.Телчарка; с.Търновци;
с.Тютюнче; с.Устрен; с.Цвятово; с.Църквица;
с.Чакалци; с.Черешка; с.Щерна; с.Ямино

За община Джебел - общо 47 населени места.

– брой жители на териториите,
обхванати от МИГ.

Общият брой населени места на територията
на МИГ е 99, от които 80 населени места са
планински райони.

Общият брой жители на МИГ е 20 204, като
Община Ардино е с 11 956 и Община Джебел е
с 8 248 жители.

ЕКАТТ
Е Населено място жители
0902 Ардино 11956
00062 с.Аврамово 3
00607 гр.Ардино 3531
00864 с.Ахрянско 47
02991 с.Башево 176
04248 с.Бистроглед 50
07747 с.Бял извор 1564
07925 с.Богатино 127
15607 с.Голобрад 155
16910 с.Горно Прахово 551



18321 с.Гърбище 152
18544 с.Главник 83
21806 с.Дойранци 2
22784 с.Долно Прахово 131
24788 с.Дядовци 100
24880 с.Дедино 65
27543 с.Еньовче 135
29605 с.Жълтуша 905
32946 с.Искра 52
37085 с.Китница 108
39952 с.Кроячево 95
43164 с.Латинка 11
43270 с.Ленище 125
44584 с.Любино 46
44896 с.Левци 47
46156 с.Мак 2
47809 с.Теменуга 10
48756 с.Млечино 349
49401 с.Мусево 39
54260 с.Рибарци 33
55124 с.Падина 900
55525 с.Паспал 19
55912 с.Песнопой 16
58013 с.Правдолюб 178
62894 с.Родопско 42
63402 с.Русалско 53
65646 с.Светулка 200
66562 с.Синчец 87
68240 с.Сполука 34
68597 с.Срънско 77
69122 с.Стар читак 27
69518 с.Стояново 18
70319 с.Сухово 112
70771 с.Седларци 87
73732 с.Търносливка 123
73897 с.Търна 51
77116 с.Брезен 265
77487 с.Хромица 47
80176 с.Боровица 319
80964 с.Чернигово 98
81596 с.Чубрика 194



81921 с.Червена скала 75
87059 с.Ябълковец 240
0908 Джебел 8248
00206 с.Албанци 3
07939 с.Брежана 12
10389 с.Великденче 103
11689 с.Воденичарско 120
12468 с.Вълкович 147
14647 с.Генерал Гешево 230
20746 гр.Джебел 3132
21525 с.Добринци 134
24195 с.Душинково 95
29180 с.Желъдово 91
29564 с.Жълти рид 10
29619 с.Жълтика 39
32634 с.Илийско 143
35184 с.Казаците 60
35972 с.Каменяне 2
37736 с.Козица 135
38371 с.Контил 29
40676 с.Купците 43
43178 с.Лебед 37
48622 с.Мишевско 321
49268 с.Мрежичко 114
53271 с.Овчево 61
55436 с.Папрат 158
56589 с.Плазище 165
56976 с.Подвръх 119
57412 с.Полянец 130
57947 с.Поточе 19
58387 с.Припек 886
62654 с.Ридино 310
62801 с.Рогозари 72
62846 с.Рогозче 111
63611 с.Рът 19
63714 с.Рожденско 12
66723 с.Скалина 52
67502 с.Слънчоглед 193
68120 с.Софийци 111
70809 с.Сипец 73
72211 с.Телчарка 88



73715 с.Търновци 58
73804 с.Тютюнче 110
75201 с.Устрен 222
78313 с.Цвятово 3
78642 с.Църквица 61
80128 с.Чакалци 69
81935 с.Черешка 13
84019 с.Щерна 41
87388 с.Ямино 92

1.2. Карта на територията:





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):



За разработването на СВОМР 2016 – 2020 и съгласно подготвителните дейности по
мярка 19.1 бяха проведени следните срещи, семинари, обучения и обществени
обсъждания, като една част не са финансирани по Договор №РД 50 -
183/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка
19.1 «Помощ за подготвителни дейности» №РД 50-183/07.12.2015г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 « Помощ за
подготвителни дейности»: На 17 и 18 декември 2015г. и на 11 и 12 януари 2016г,
организиране и провеждане на четири броя встъпителни информационни срещи с
представителите на всички сектори на територията на община Ардино и Община
Джебел: На 17.12.2015г. и на 11.01.2016г. информационна среща с цел подготовка за
учредяване на публично-частно партньорство за кандидатстване по подмярка 19.2. и
прилагане на подхода ВОМР чрез интегрирана и многосекторна Стратегия за Водено
от общностите местно развитие. По време на срещата е предоставена подробна
информация за дейността, структурата, устава на СНЦ «МИГ – Ардино», реда и
условията за подаване на заявление за членство в колективния върховен орган на
Сдружението, както и за налагащите се промени и изисквания към МИГ съгласно
Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 и осигуряване на
финансиране за изпълнение на проектите и дейностите, посочени в разработената
Стратегия за Водено от общностите местно развитие. На 18.12.2015г. и на
12.01.2016г. информационна среща с цел учредяване на публично-частно
партньорство за кандидатстване по подмярка 19.2. По време на срещата е
предоставена подробна информация за изискванията на Наредба №22 от 14.12.2015г.
за прилагане на подмярка 19.2 и е определена датата, часа, мястото и дневния ред за
провеждане на заседание на колективния върховен орган (Общо събрание), на което
ще се създаде публично-частно партньорство за общата територия, като се приемат
необходимите изискуеми  промени. На следните дати: 08.02.2016г. в гр.Ардино -
информационен ден  за стопански сектор; 09.02.2016г. гр.Ардино, информационен
ден за нестопански сектор; 10.02.2016г. в гр.Ардино - информационен ден за
публичен сектор; 11.02.2016г. в с.Великденче, общ.Джебел информационен ден за
всички сектори  през различни часове за определените сектори; 12.02.2016г. в
с.Припек - Джебел информационен ден за всички сектори  през различни часове за
определените сектори.На тези срещи се определят представителите на секторите
и заинтересованите страни, които ще участват в общото събрание като членове
и ще представляват сектора и заинтересованата страна. На 15.02.2016 г. В град
Ардино се проведе Общото събрание на СНЦ «МИГ –Ардино» , където бе
създадено новото публично-частното парньорство. На  22.02.2016г. в гр. Джебел –
48 души - присъствали и на 23.02.2016г. в гр.Ардино – 45 души присъствали за
събитие «Подготовка и провеждане на информационни кампании с представители от
всички сектори. На 24.02.2016 г. в с.Ридино и 25.02.2016г. в с.Мишевско от Община
Джебел и на 26.02.2016г. в с.Жълтуша и 29.02.2016 в. Горно прахово от Община



Ардино - едневни информационни семинари - 20 участници. На 01.03.2016г. в
Ардино – 69 присъствали, на 02.03.2016г в Джебел – 62 присъствали - Провеждане
на еднодневна информационна конференция - 50 участници. На 16.02.2016 в гр.
Ардино и на 18.02.2016  в гр.Джебел - Обучение на екипа на МИГ, вкл.
представители на партньорите. На 18.04 в гр.Джебел - 20 бр. и на 19.04 в гр. Ардино
– 20 бр. Обучение на местни лидери. На 15.02.2016 в гр.Ардино и на 28.03. 2016г. в
гр. Ардино; на 29.03.2016г в с.Припек, общ.Джебел, на 30 март в гр.Джебел, на 31
март в с.Боровица общ.Ардино и на 01.04.2016г. Работни срещи, свързани с
консултиране за подготовка на стратегията в които участваха координатора,
експерти, представители на партньорите, представители на МИГ и др. Присъствали
по 10 участници. На 12 и 13 април в гр.Джебел и на 14 и 15 април в гр.Ардино -
Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

На 27.05.2016г. Стратегия за ВОМР е одобрена от Общото събрание на МИГ.

На проведените събития се разпространяваха информационни материали – брошури,
диплянки, видеоматериали и други, както и на интернет страницата бяха
публикувани инфоамция за всички събития и материали.

На всички проведени мероприятия са присъствали приблизително 700 души от
различните заинтересовани групи и представители на населените места.

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

Oще от миналия програмен период - от подготовката и изпълнението на СВОМР на
МИГ Ардино (2010 – 2014) се очертаха няколко силни заинтересовани страни, които
активно участват и в разработването на СВОМР 2016 - 2020 и във всички публични
дискусии. Към тях активно се присъединиха и в дух на сътрудничество и водени от
общи интереси участват в програмирането на СВОМР 2016 – 2020 и
заинтересованите страни от община Джебел. Най- активни като група в
разработването на СВОМР бяха представителите на земеделските производители,
следвани от представителите на местния бизнес (шивашки предприятия,
преработваща промишленост, търговия, туризъм), на неправителствените
организации (спортни клубове, читалища) и не на последно място са
представителите на местните власти – кметове, зам. кметове, кметски наместници,
общински съветници, които съдействаха при организирането на всички срещи,
активно подкрепяха инициативата за разработване на СВОМР и оказваха помощ при
всички дейности. Активно участие взеха и представляващите общинските училища и
детски градини, както и граждани с будна гражданска позиция – художници,
занаятчии, учители, други. Групите заинтересовани лица включени в процеса по
разработване на стратегията за ВОМР на МИГ Ардино - Джебел бяха дефинирани в



анализ на заинтересованите страни. Анализа включва следните задачи:
идентифициране интересите на заинтересованите лица; отчитане значението на тези
интереси и влиянието им в стратегията, стъпки за включването на тези страни. В
резултат от анализа бяха определени следните групи заинтересовани лица: 1.
Представители на местната власт (Кметовете на двете общини, Кметски
наместници, общинска администрация и общински съветници). Бяха определени
очакванията на групата от реализацията на проекта, като свързани със социално и
икономическо развитие на територията; подпомагане на бизнеса и на социалния
сектор чрез предоставяне на по-качествени услуги; подобряване на
инфраструктурата. Беше направена оценка, че проекта ще се приема силно
положително от представителите на местната власт, също че групата има ключово
значение за реализацията на проекта. 2. Държавни институции, структури на
местно ниво (ОбД «Земеделие», Общ. Служби «Земеделие и гори», ДБТ- Ардино,
ДБТ Момчилград - филиал Джебел, Дирекции „Социално подпомагане”). От
проведените разговори с представителите на тези териториални структури беше
идентифициран интерес от реализация на СВОМР в сферата на изпълнение на
политиките за развитие на селските райони, развитие на местния пазар на труда и
социална интеграция. Те подпомагаха екипа с представяне на информация за
земеделските стопани от територията на двете общини, за безработицата, активната
политика по заетостта, социалните услуги,  и се очаква да подпомогнат
бенефициенти към СВОМР по мерки от ПРСР и ОПРЧР. 3. Земеделски
производители – като най-активно заинтересовани, в качеството им на
потенциални бенефициенти по СВОМР. 4. Микропредприятията от територията -
Като потенциални бенефициенти по мерки от СВОМР, микробизнеса беше
определен като страна с ключово значение. 5. Представители на малкия и среден
бизнес (МСП). В качеството на потенциален бенефициент по мерките от ОПИК към
СВОМР. 6. Читалища. Като най-добре представени обекти в сферата на културата
на местно ниво и в качеството им на потенциален бенефициент към СВОМР.7.
Неправителствен сектор. НПО – тата от територията имат важна роля посредством
техните инициативи за допълнително въздействие върху развитието на местната
общност в посока социална политика, околна среда, екология, спортни и културни
дейности, изследвания и проучвания. Представителите на неправителствения сектор,
бяха силно заинтересовани от реализацията на проекта в качеството им на
потенциални бенефициенти по СВОМР. Всички 8. Медии. Медиите подпомогнаха
процеса по разработване на СВОМР, като публикуваха информация за провежданите
информационни събития и срещи.9. Широка общественост. Населението от
територията на двете общини ще бъде потребител на резултатите от изпълнение на
проекти по СВОМР, а именно на подобрената инфраструктура и жизнена среда,
услуги, същевременно ще се възползва и от допълнително създадените работни
места. Гражданите взеха участие в информационните срещи, в анкетното проучване



за определяне визията за развитие на територията на МИГ.

Представителите на всички групи участваха във всички информационни събития,
обучения, във всички срещи/семинари свързани, даваха своите предложения и идеи,
активно участваха в подготовката на СВОМР.

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

(не повече от 10 страници)

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

(Легенда: син цвят за потенциал ; червен цвят за нужди; лилав цвят за
неблагоприятни условия/дадености)
Местоположение: Южна България, югоизточни Родопи.
Съгласно Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в селски
и планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра
на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г.
общините Ардино и Джебел са определени като общини от обхвата и на селските и
на планинските райони в България. Ползи за развитието на териториите на
общините, респективно и на МИГ, от позиционирането им в двете категории групи
могат да се извлекат в няколко направления, от гледна точка на достъп до външни
финансови ресурси. В този смисъл, принадлежността на общините в двата типа
райони може да се оползотвори и в експлоатацията на местни природни ресурси и в
развиването на потенциала на територията за икономическа диверсификация в
неземеделски дейности.
ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ Ардино - Джебел” се характеризира като цяло
като планински район - необлагодетелствен район, съгласно Наредбата за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от
2011 г.); с хомогенни физико – географски и административни особености.
Хълмистите земи обхващат над 80% от територията и на двете общини, а низините
са около 10%. Горските територии са преобладаващи и за двете общини (Ардино –
56%, Джебел – 62%) и са източник на богат природен ресурс за социално -
икономическо развитие на населението. Потенциал: Основно предимство е
чистотата на въздуха и почвите, което е предпоставка за развитие на биологичното
земеделие и туризъм. Територията на МИГ е гранична и периферна, което наред с
някои ограничения е предпоставка за устойчиво развитие на транс-гранично
сътрудничество, развитие на търговия, услуги, културен обмен, различни видове
туризъм, основани на богатите исторически находки и уникалните природните
дадености. И двете общини се характеризират със сравнително еднакъв
благоприятен климат – топло лято и мека зима. Най-разпространените почви на



територията и на двете общини са излужените и оподзолените канелени горски,
подходящи за отглеждането на тютюн и някои технически култури, но като цяло не
са подходящи за интензивно земеделие. Флората и фауната са изключително богати
на растителни и животински видове, районът е екологично чист и няма големи и
опасни предпоставки за замърсяване, освен проблемите с битовите отпадъци,
липсата на канализация в много от селищата и частичното замърсяване на въздуха
през зимните месеци от използваните за отопление въглища от населението.
Потенциал: И двете общини имат огромно културно – историческо и природно
богатство, което е предпоставка за устойчиво развитие на множество дейности в
сферата на туризма и спорта. Потенциалът за развитие на тези сектори е огромен
и при целенасочени мерки и политика биха се превърнали в едни от основните
източници на доходи на населението и общините. Накои от по-известните и
забележителни природни и културно – исторически дадености са:

Община Ардино:
На територията на община Ардино са налице значителни природни, антропогенни,
културно – исторически обекти. Потенциал: Територията на община Ардино се
отличава със значително ландшафтно и биологично разнообразие, дължащо се както
на специфичните природо-географски условия на тази част от Родопите, така и на
ограничените антропогенни въздействия върху околната среда. В общината се
намира местността „Белите брези” (3 680 дка), която е едно от най-живописните
места не само в областта, но и в целите Родопи. Тук се намира единствената голяма
естествена брезова гора в Родопите, а такива са рядкост и за страната. Видовото
разнообразие е представено от бреза, бук, бял и черен бор, смърч и др. Потенциал:
Чистият въздух и наличието на естествена брезова гора са основните причини за
обявяването на местността „Белите брези” за курорт от местно значение още през
1948 г. Тук се намира и туристическият комплекс „Белите брези”. Условията в
комплекса спомагат за лечението на белодробни и алергични заболявания, което е
предпоставка на развитие на медицински и лечебен туризъм. КТК “Белите брези”
може да се използва за отправна точка за организиране на излети и екскурзии към
централните части на планината – до връх “Алада”, “Орлови скали”, “Калето”,
“Дяволския мост” на р.Арда, крепостта при с.Башево, природната забележителност
“Хладилника” и др. Други забележителности : „Дяволският мост” (Защитена
местност обявена със заповед № 776/19.10.1979г. на председателя на комитет за
опазване на природната среда, прекатегоризирано със заповед № 552/07.05.2003г.на
МОСВ) на р. Арда е един от най-известните в страната паметници на родопското
архитектурно изкуство. Мостът е обявен за паметник на културата и се охранява от
закона. В близост до “Дяволския мост” се намира находище на терциерния ендемит
“Родопски силивряк” (Природната забележителност обявена със заповед №
415/12.06.1979г. и № 531/25.09.1978г на председателя на комитет за опазване на
природната среда); Природната забележителност “Хладилника” (обявена със



заповед № 531/25.09.1978г. на председателя на комитет за опазване на природната
среда) Представлява карстова пещера, а наименованието й произлиза от факта, че и в
най-горещите летни месеци от недрата й лъха студен въздух. Охранява се от
държавата. В непосредствена близост до пещерата се намират Посетителският
център на Държавно лесничейство „Ардино” и Дивечовото стопанство “Гайдарци”,
Потенциал: в което се организира ловен туризъм. Тракийското светилище “Орлови
скали” се намира на около 3 км. южно от гр.Ардино. В отвесните скали са издълбани
100 ниши с различна големина. Предполага се, че те са имали култово
предназначение. На 700 м. от “Орлови скали”, южно на върха, са запазени руините от
крепостта “Калето”(обявено със Заповед № 345/17.05.1979г. на председателя на
комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-
550/07.05.2003г. на МОСВ), която е обявена за историческа местност. Връх “Алада”
е висок 1241м. и се намира югозападно от гр.Ардино. От върха се открива красива
панорамна гледка към Родопите. До подножието на върха има стари чешми със
студена вода. При археологически разкопки на върха са открити предмети от късната
бронзова епоха. Крепостта „Кривус” се намира северно от гр.Ардино, на около 2
км.от с.Башево. Крепостта е разположена в живописен меандър на р.Арда, в края на
скален нос, надвиснал на около 100 м. над реката, която обгражда „Кривус” от три
страни. Крепостта „Патмос” се намира на границата с община Кърджали, на
скалист полуостров, образуван на мястото на вливането на р.Боровица в Арда.
Крепостта е по-голяма от съседната „Кривус”, с добре запазени останки от крепостни
стени, основи на кула и черква. Крепостта се намира на левия бряг на р. Боровица,
срещу туристическата хижа "Боровица", която е на десния бряг срещу крепостта.
Основно средище на културата в гр. Ардино е Народно читалище “Родопска искра -
1921”. В него се реализира библиотечното обслужване на населението, художествена
самодейност и просветна работа. На територията на общ. Ардино има 20 читалища.
Етнографският музей в гр. Ардино съхранява факти от бита и ритуалите на местното
население. Сградата е от края на XVIII век. В двора е запазена и уникална сграда на
някогашен барутен погреб (един от малкото в България). Потенциал: Религиозните
храмове в гр. Ардино (джамия и църква) са добре съхранени и поддържани средища
на духовността. В традиция се се превърнали „Майските културни празници”,
„Есенните културни празници”, Коледни и новогодишни празници. В гр. Ардино,
съвместно със Съюза на българските писатели, общината и Сдружение „Орфеева
лира”, се организира Международен литературен форум „Братство” с участие на
известни творци от България и другите съседни държави. Потенциал: В заключение,
културната инфраструктура на гр. Ардино е в добро състояние, изпълнява основното
си предназначение и с атрактивния си вид може да се включи и в туристически
посещения.
Община Джебел:
В резултат на разнообразни геологически процеси и сложното геоложко минало на



Източните Родопи, съществуват интересни скални образувания: Вкаменената сватба,
Каменните гъби, Скален прозорец, Вкаменената гора, Гъбата, Лъвът, Хладилната
пещера, шестте пещери и много други. На територията на общината, се намират два
защитени природни обекта: Резерват “Калето“ - скални образувания върху площ
от 224 дка в землището на с. Устрен. Там се намира и средновековната крепост
"Устра". Резерват “Чамлъка“ – най-малкият от четирите резервата, разположени в
Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка. Разположен е в землището на с.
Воденичарско и отстои на около 800 м. от кариерата за добив на перлит, в близост до
природния феномен “Счупената планина“. Потенциал: На територията на общината
са съхранени многобройни следи от времето на траките и римското владичество -
многочислени тракийски светилища, скални гробници, крепости, следи от римски
път към прохода Маказа и др. Регистрирани са 12 обекта с национално значение:
тракийските скални гробници при с. Воденичарско, тракийската и средновековна
крепост при с. Устрен, тракийските скални гробници, винарските камъни и
тракийските крепости при с. Рогозче, крепостта, скалните гробници и светилища при
с. Овчево. Потенциал: Следните археологически обекти могат да станат гръбнак на
културно-историческия туризъм на територията на община Джебел:
Средновековната крепост “Устра“ е археологически паметник с национално
значение. Крепостта се намира в Устренския рид на Западните Родопи в подножието
на вр. Устрен (1015м.). Съществува хипотеза, че тук е била столицата на тракийското
племе „Одриси”. Крепостта е държавна собственост с обща площ от 2 дка, като
площта, предназначена за консервационна намеса е около 200 кв. м. Крепостта е
интересен археологически паметник, разположен в живописна и уникална природна
среда; Античната скална гробница “Хамбар кая“, с. Воденичарско - археологически
паметник с национално значение, държавна собственост, с площ около 1 дка. Край
с.Воденичарско, на около 500 м югозападно от кариерата за добив на перлит,
преминава стар римски път, водещ до крепост, известна като “Маласар“. Ясно се
виждат част от зидовете на стената, както и основите на крепостните помещения. В
близост до крепостта са регистрирани и две скални гробници. Едната от тях, заедно с
крепостта е обявена за паметник на културата.

На територията на общината са разположени следните религиозни обекти,
които имат туристически потенциал: Енорийски православен храм "Св.св. Кирил и
Методий“, гр. Джебел - действащ храм; Мюсюлмански храм - джамия, град Джебел
– храмова сграда, минаре; Мюсюлмански храмове – джамии в селата – Душинково,
Плазище, Рогозче, Устрен, Илийско, Софийци, Купците, Рът, Вълкович, Припек;
Шейх баба теке, гр. Джебел изградено от камъни. Гробът е отбелязан с малки
необработени камъни при главата и краката - място за поклонение. На територията
на община Джебел се намира и природната забележителност „Счупената планина“.
На територията на община Джебел е разположено находище на минерална вода
„Джебел”, намиращ се в кв. Боровец, гр.Джебел. В резултат на сондаж е каптиран
минерален хипотермален извор с температура 33°C. Водата е слабо-минерална и с



много добри питейни качества. Минералните води с подобна физико-химическа
характеристика са подходящи при лечение на чернодробно-жлъчни заболявания,
стомашно-чревни заболявания, гастрити и язвена болест, бъбречно-урологични
заболявания и обменно-ендокринни заболявания: подагра, диабет и затлъстяване,
което дава потенциал за развитие на медицински и лечебен туризъм.
С Решение № 43 от 8.02.2011г. Министърът на околната среда и водите е
предоставил за срок от 25 години на община Джебел безвъзмездно за управление и
ползване находището на минерална вода. С оглед използване на водата за
обществени нужди и поради проявен интерес от захранване на обекти в гр. Джебел с
цел изграждане на инфраструктура за отдих се предвижда да се изгради довеждащ
тръбопровод от сондаж до гр. Джебел и чрез помпена станция или гравитачно водата
да се достави до отделни консуматори. Град Джебел е с добре изградена техническа
инфраструктура, има капацитивни възможности да се развие материална база за
спорт и отдих като СПА –центрове, хотели със СПА процедури и други.
ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ. Намаляването на населението в област Кърджали,
респективно общините Ардино и Джебел, започва след 1989г. и продължава досега.
Дължи се преди всичко на отрицателния естествен и механичен прираст, резултат от
засилената миграция към вътрешността на страната и извън нея. По показател средна
продължителност на живота, общините Ардино и Джебел, респективно област
Кърджали са едни от водещите в България. Това се дължи на преобладаващия
планински релеф, наличието на по‐чист въздух и природа като цяло. Средната
продължителност на живот на населението за 2012 – 2014 г. е 75, 49 г. при 72,48 за
мъжете и 78,50 г. за жените. (НСИ). Населението е концентрирано основно в двата
големи града, което може да се обясни с социално - икономически фактори и
причини. В този случай общините следват тенденцията както на областно ниво, така
и на национално, където се наблюдава обезлюдяване на малките населени места и
миграция към по-големите градове с цел по-лесно намиране на работа, достъп до
образование на децата и пр. Естественият и маханичният прираст с малки
изключения през годините е отрицателен като цяло и за двете общини (2007 – 2014
г.). Необходима е целенасочена, стратегическа политика за превенция на
обезлюдяването и напускането на региона от младите хора. В тази връзка
създаването на МИГ и изпълнението на Стратегия за местно развитие, подкрепена
чрез ВОМР ще е от голямо значение за стимулиране и мотивиране на младите хора
да работят, да се развиват и да остават в региона, койта има огромен потенциал за
развитие по редица направления, по-важни от които са туризма, животновъдството и
преработвателната промишленост, както и развитие на дребния бизнес,
занаятчийство, земеделие. Потенциал: През последното десетилетие се очертава
положителна тенденция към подобряване на ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА
на населението в общините Ардино и Джебел. Затова допринася функционирането
на филиали на Пловдивския Университет в прилежащите областни центрове



Кърджали и Смолян, както и на филиал на Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите (ВУАРР) в Кърджали и филиал на Варненски свободен
университет (ВСУ) „Черноризец Храбър” в Смолян. Статистическата картина на
образователната структура на населението поставя гр. Ардино и гр. Джебел в по-
благоприятна позиция спрямо селата, но в по- неблагоприятна, по отношение на
средното за страната. Потенциал: Отбелязва се растяща мотивация сред младите за
повишаване на квалификацията им и образователното им ниво. Причина е
осъзнаването на предимствата на по-високата образователна степен при влизането в
пазара на труда и по-големи възможности за работа. Очаква се бързо догонване на
националните показатели, но условие за това е завръщането на образованите млади
хора обратно в общините. Към април 2016 г. и двте общини декларират 100%
посещаемост на всички деца в училище, т.е. на практика няма необхванато дете от
системата на образованието. Целенасочени мерки са предприети и от двете общини в
тази насока чрез стратегии за младежта, образованието и интеграцията. Общата
СМЪРТНОСТ за област Кърджали през 2011 г. е 12,7 ‰. Най‐висока е в община
Ардино ‐ 15,6‰, а в Джебел е 12,2‰. Разликата между стойностите на показателя в
градовете и селата е значителна: Ардино село – 17, Джебел село – 13,6‰. (2011 г.
НСИ). В сферата на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и двете общини срещат сходни
проблеми - налице незаети лекарски практики. Значителна част от лекарите, особено
тези в малките населени места, са в пенсионна или след пенсионна възраст, а броят
на младите лекари е изключително малък и недостатъчен. На лице е и окрупняване
на лекарсите практики, което води до понижаване качеството на здравното
обслужване на населението. Няколко ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ живеят на територията
на МИГ Ардино и Джебел в отлично разбирателство и формират единна местна
общност. Динамиката в етническата структура между последните две преброявания е
обусловена от значителните емиграции към Турция и Западна Европа. Обликът на
населението се доминира от турската етническа група, което по данни от последнито
преброяване е почти 75 %, следвано от българската – 15%. В останалите влизат
малък процент ромско население и такива, които не са се самооптределили към
никоя етническа група. КОЕФИЦИЕНТЪТ НА ИКОНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ общо за Ардино и Джебел е 49.3%, при 57.4% коефициент на
икономическа активност за областта и 65.3% за страната. (НСИ, 2014 г.).
КОЕФИЦИЕНТЪТ НА ЗАЕТОСТ, изчислен като отношение на броя на заетите
лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години, е 38.9% за
община Джебел, при 46.4% за област Кърджали и 55.5% за страната. Коефициентът
на заетост за община Ардино е  42%.
Тенденция: По данни на бюрата по труда – Ардино и Джебел броя на регистрираните
безработни към края на 2015 г. е както следва: Ардино – 1114 души или 25,37 %.
Налице е намаление на безработицата спрямо същия период на 2014 г. когато са
отчетени 1156 безработни или 27,48%; Джебел – 694 души или 24,23%. Отново е



налице намаление на безработицата спрямо 2014 г. когато са отчетени 828 безаботни
или 28,91%. Местният ПАЗАР НА ТРУДА на територията на общините Ардино и
Джебел се характеризира с ниска диверсификация в сравнение с други общини. Това
е отрицателен икономически показател, който е пречка за повишаване качеството на
жизнената и бизнес среда. Особена рискова група е тази на регистрираните
безработни лица без специалност и без образование (основно или по-ниско), която е
неконкурентноспособна на пазара на труда, като в нея влизат предимно лица от
социално слабите семейства, което се оказва още по-голям проблем. Броят на
безработните в общините Ардино и Джебел с основно или по-ниско образование е
средно почти 75% от общия брой на безработните (2015г БТ). Това дава отражение и
на продължителността на престоя на безработните на пазара на труда, наред с
възрастта и търсенето на работна сила. Във възрастовата структура на безработните
лица могат да се обособят две окрупнени възрастови групи в неравностойно
положение на пазара на труда: на младежите до 29 години, които започват трудовата
си реализация и на лицата над 50 години, които са към края на  трудовата си дейност.
В края на  2015 година техният брой съответно за Ардино е  58 бр. или 5,2% и 724 бр.
или 64,9%, а за Джебел безработните младежи са 84 или 7,3 % и безработни над 50
години – 610 или над 87%. Относителният дял на жените е по-висок, отколкото на
този при мъжете – средно 56% за Ардино и 57, 42% за Джебел. (2015г.БТ).
Намаляването на безработицата, в т. ч. нейното преодоляване, налага
провеждането на превантивни мероприятия, които се изразяват в повишаване на
квалификацията на безработните чрез провеждане на квалификационни курсове,
съобразно потребностите на пазара на труда; задължително образование и
професионална насоченост; привличане в обществена ангажираност на
безработните лица; организиране и провеждане на курсове за преквалификация,
съобразно потребностите на пазара на труда; финансиране на програми за
създаване на нови работни места; стимулиране на заетостта в областта на
развитие на туризма; създаване на предпоставки за предприемачество и бизнес
среда; интегрирана политика за развитие на човешките ресурси;
стимулиране на младите образовани хора да останат в региона чрез
комплексни мерки.
Инфраструктура. Отчитайки факта, че по‐голямата част от територията на област
Кърджали, както и на общините Ардино и Джебел е с планински и полупланински
терен, като цяло гъстотата на републиканската пътна мрежа е достатъчна и покрива
по-голямата част от населените места. От дължината на цялата пътна мрежа на
територията на МИГ Ардино - Джебел над 62% е с настилка и по-малко от 38 % е без
настилка. На територията на МИГ Ардино – Джебел няма изградена железопътна
инфраструктура, както и инфрасруктура за въздушен транспорт. Изградената
електропреносна мрежа е адекватна на потреблението, като има възможности за
допълнително натоварване, съгласно броя на трансформаторните постове и



електропроводите На територията на МИГ Ардино – Джебел са електрифицирани
100% от населените места. Телелекомуникациите са сравнително добре развити. На
територията на областта покритие имат и трите мобилни оператора Виваком,
Теленор и Мобилтел (с покритие от приблизително 100 %). Те предлагат като услуга
достъп до безжичен интернет, като потреблението е около 35 %, което е малко под
средното за страната (НСИ, преброяване 2011г,). Може да се предположи, че към май
2016 г. делът е около 45 %. Като важен фактор, подкрепящ развитието на бизнеса и
създаващ условия за въвеждането на съвременни информационни услуги и
технологии, телекомуникационната мрежа в района се нуждае от допълнително
развитие, за да се създадат условия за въвеждане на иновации и модерни
информационно‐комуникационни технологии. Услугите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ на територията на област Кърджали (вкл. Ардино И Джебел) се
предоставят от „ВиК” ООД гр. Кърджали. На територията на община Ардино има
изградени 5 водоснабдителни системи, които обслужват 12 селища, а на територията
на гр. Джебел има изградени 7 водоснабдителни системи, които обслужват 23
селища. В община Ардино обслужваните населени места са с общ брой жители 8830,
а в Джебел с общ брой жители 6850, което прави около 77% от населението на
територията на МИГ. За съжаление все още има населени места (предимно по-малки
села) където няма изградена В и К мрежа, което при много от анкетираните в
проучването е посочено като проблем.
Състоянието на МЕСТНАТА ИКОНОМИКА може да се определи като не добро,
изхождайки от показател БВП на глава от населението, който традиционно е един от
най-ниските за област Кърджали. Икономиката на общините Ардино и Джебел по
тип предприятия е с преобладаващ дял на микропредприятията – над 90 % от общия
брой регистрирани предприятия. За община Ардино предприятията са общо 254 с
общ приход от дейността за 2014г над 53 млн. лв. От тях микро предприятията (до
9 заети) са 230, малките (от 10 до 49 заети) са 14 и средните (от 50 до 249 заети) са
9. На територията на общината няма големи предприятия. В община Джебел
предприятията са общо 183 с общ приход от дейността за 2014 г. над 87 млн.лв.
От тях микро предприятията са 169, а средните са 5. Няма декларирани данни за
малки и големи предприятия по смисъла на ЗМСП. Микропредприятията, които са
преобладаващи и за двете общини, не могат да предоставят задоволително решение
на проблема с безработицата. Също така практиката в страната показва, че подобни
предприятия по-тудно получават банково финансиране, а информацията за
възможностите за външна финансова подкрепа на малки предприятия много често не
достига до целевия контингент и това е една от причините за слабата
конкурентоспособност на малките и средни предприятия (МСП), особено в малките
общини (вкл. Ардино и Джебел). Като ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА на икономиката
на двете общини ситуацията е следната: Основният сектор (по икономическа
дейност) като брой предприятия и при двете общини е Търговията и ремонт на



автомобили и мотоциклети – над 40% от структурата на предприятията. На второ и
трето място са преработващата промишленост и хотелиерството и
ресторантьорството. Традиционно и за двете общини сравнително висок дял има и
строителството, макар официалната статисктика да не отразява действително заетите
в този сектор, поради спецификата на отрасъла. Много от заетите в този сектор не
регистрират строителни фирми поради трудните и ресурсоемки законови
изисквания, а работят или под друга икономическа дейност или не съобщават
официално за дейността си. Преработващата промишленост ( основно лека/шивашки
цехове) е водещ структуроопределящ сектор, които има най-голям дял в приходите в
местната икономика. Текущото състояние на преработващата промишленост обаче
се нуждае от редица инвестиции за пълноценно реабилитиране и функциониране.
Има сравнително висок дял дървопреработвателната и дърводобивната
промишленост като по последни данни (2014 г.)  на територията на община Ардино
съществуват четири частни фирми, които се занимават с добив и преработка на
дървен материал. Преработката в по-голямата си част се състои в производство на
трупи и дъски . С добив на дървен материал за преработка и огрев е ангажирано ДГС
„Ардино” с годишен добив на материали и дърва около 15 хил. m3. Горите в района
на ДГС са в по-голямата си част държавна собственост. Заявените гори за
възстановяване от частни лица са само 234 дка. В производство на мебели е
специализиран ЕТ „Смърч”. В отрасъла могат да се потърсят възможности за
разширяване на мебелното производство чрез разнообразяване на асортимента от
изделия.
Единствената фирма в гр. Ардино, която понастоящем развива дейност в отрасъл
„Машиностроене”, е “Тунимекс” ЕООД. Тя се занимава с производство на месингови
и поцинковани фитинги и осигурява работа на 7 души. В сектора на строителството
има 8 микро предприятия на територията на общината. В отрасъл „Текстилна и
шивашка промишленост” има няколко предприятия като най-голямото предприятие
на текстилната промишленост е „Артекс” АД, (средно предприятие) разположено на
площ от 1 870 m2 и произвежда и реализира за вътрешния и външния пазар прежди и
тъкани за горно мъжко и дамско облекло. Предприятието е оборудвано с модерни
технологии за производство и осигурава работа на около 80 човека.
Преработващата промишленост е определяща и водеща по приходи и за община
Джебел. Някои от структуроопределящите предприятия на територията на община
Джебел са: „Джебел-96“ ООД има предмет на дейност производство на
машиностроителни изделия; „Кяшиф“ ЕООД има за предмет производство на
машиностроителни изделия. Предприятието произвежда хидравлични цилиндри;
„Идеалфешън“ ООД има за предмет производство на дамско облекло за вътрешния и
външния пазар.
СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ в общините Ардино и Джебел се развива с устойчиви
темпове. Това се дължи на няколко отрасъла с обслужващ характер, които се



развиват изключително успешно през последните години. Това са отраслите:
„Транспорт, складиране и пощи”, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”
и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Един от определящите отрасли в сектора на
услугите е търговията. В отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“
са съсредоточени най-голям относителен дял от заетите в сектора на услугите.
Транспортно - географското положение на общините, граничния район с Гърция и
прохода „Маказа” предполагат голямо развитие на този отрасъл в близко бъдеще.
Необходимо е активизиране усилията на общините и местната общност за
подготовка на проекти и инициативи в сферата на търговията и туризма, който е с
голям, но нереализиран потенциал. Общините Ардино и Джебел притежават
необходимите природни ресурси и предпоставки за развитие на туризъм, културно -
исторически ценности и уникалната възможност да ги превърнат в отправна точка за
печеливш бизнес. Друг важен показател за икономиката е делът на преките
чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Тук отново се забелязва спад в сравнение с
годините преди кризата, като през последната отчетна година 2014 – има ръст, макар
и малък. Традиционно ПЧИ на територията на двете общини е от мигранти или
роднини или свързани с територията и хората инвеститори, което до голяма степен
крепи и подпомага региона. За община Ардино ПЧИ е 892,8 хил.лв., а за Джебел 445
хил.лв. Характерните особености, определящи АГРАРНИЯТ СЕКТОР най-общо
са: натурален характер на стопанството; монокултурно земеделие, доминирано от
тютюнопроизводство (особено в община Джебел); разпокъсаност на собствеността
на земята, обусловена от специфичния пресечен терен на територията на общините;
ниски доходи,ниски изкупни цени на продукцията; липса на сдружения и обединения
за защита интересите на производителите. Потенциал: За развитието на аграрния
сектор на територията на общините Ардино и Джебел съществуват специфични
почвено-климатични условия. Едно от нереализираните предимства на общините е
високата екологична чистота на земята и природата, което се дължи на отсъствието
на замърсяващи природата производства. Размерът на земеделските земи е 125020
дка за Ардино и 5150 дка за Джебел. Размерът на обработваемата земя към 2015 г. е
49000 дка за община Ардино и 43000 дка за община .Джебел. Броят на
регистрираните земеделски стопани към 2016 г. е  357 за община Ардино и 366 за
община Джебел. Броят МСП, регистрирани като земеделски е 4 (мандри) за община
Ардино и 1 МСП за община Джебел, а мандри в община Джебел няма. (ОСЗ, 2015г.)..
Районът е с потенциал- големи традиции в животновъдството, но доста от тях са вече
в миналото, поради неприложимост в контекста на ниски изкупни цени за
продукцията и липса на разнообразни и конкурентни пазарни механизми за
реализация. Налице е значителен спад на отглежданите животни в резултат на
намаляването на поголовието и на намалената продуктивност на животните.
Животновъдството все още е сравнително добре развито на територията, като
преобладават животните в личните стопанства. Няма обединение на производители –



животновъди, което е пречка за отстояване на общи интереси и политика.

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

Публичен сектор: Местна власт: Общини Ардино и Джебел – заинтересовани
лица по отношение на социално и икономическо развитие на територията,
подпомагане на бизнеса и на социалния сектор чрез предоставяне на по-качествени
услуги; подобряване на инфраструктурата, подобряване на жизнената среда и др.
Потенциални получатели на финансова помощ от ЕФРСР мярка 120 и по Мерки– 7.2
и 7.5 от ПРСР и по мерки от ОПРЧР. Държавни институции, структури на местно
ниво (ОбД «Земеделие», Общ. Служби «Земеделие и гори», ДБТ- Ардино, ДБТ
Момчилград - филиал Джебел, Дирекции „Социално подпомагане”) – съпътстваща и
допълваща роля при реализацията на СВОМР в сферата на изпълнение на
политиките за развитие на селските райони, развитие на местния пазар на труда и
социална интеграция, чрез подаване на информация и съдействие на всички групи
потенциални кандидати, като се очаква да подпомогнат бенефициенти към СВОМР
по мерки от ПРСР и ОПРЧР. Земеделски производители ( Физически лица, ЕТ
или Юридически лица – регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските производители. Идентифицираната група, в
качеството им на потенциални бенефициенти по СВОМР. Микропредприятията от
територията - като потенциални бенефициенти по мерки от СВОМР – основно по
мярка 6.4 от ЕФРСР. Представители на малкия и среден бизнес (МСП) - В
качеството на потенциален бенефициент по мерките от ОПИК към СВОМР.
Читалища. Като най-добре представени обекти в сферата на културата на местно
ниво и в качеството им на потенциални получатели на финансова помощ от ЕФРСР
мярка 120 и по Мярка – 7.2 от ПРСР. Нестопански сектор – НПО - Потенциални
получатели на финансова помощ от ЕФРСР мярка 120 и по Мерки– 7.2 и 7.5 от ПРСР
и по мерки от ОПРЧР.

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

Силни страни

 Близост до транспортен коридор 9 (също така 8 и 10);
 Близост до границите с Гърция и Турция;
 Наличие на голям горски фонд;
 Богато културно-историческо наследство;
 Сравнително равномерно разположение на мрежата от населени места върху

територията;
 Екологично чист район с чисти почви, води и въздух;
 Запазена природа със специфична флора и фауна;
 Значителното слънцегреене и брой дни без мъгли;



 Поддържане и съхраняване на културни традиции и институции (читалища),
които запазват активността и идентичността на местните общности;

 Сплотена местна общност с хармонични взаимоотношения между различните
етнически групи;

 МИГ изпълнявала СМР – наличен административен капацитет;
 Опит при изпълнение на проекти и програми;
 Ангажираност на заинтересованите страни за развитие на региона;

Слаби страни

 Неблагоприятни демографска процеси;
 Емиграция на младите;
 Висока безработица и бедност, свит пазар на услуги;
 Разпокъсаност и ниска продуктивност на земеделските земи;
 Относително слаба предприемаческа нагласа;
 Ниска конкурентоспособност и висока уязвимост на предприятията (особено

микро);
 Високо равнище на безработица и ниска икономическа активност;
 Задълбочаващо се различие между градовете и съставните населени места в

общините;
 Периферно разположение – и в областното и в националното пространство;
 Лошо състояние на пътните връзки към дисперсните квартали;
 Сложен, силно пресечен релеф, затрудняващ изграждането и поддържането на

инфраструктури;

Възможности

 Увеличаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност
 Проникване на ИКТ във всички сектори на икономиката;
 Подобряване на мрежата за интернет, подобряване на достъпа до интернет

базирани услуги и електронно управление на публични услуги;
 Интерес към региона като туристическа дестинация за алтернативни форми на

туризъм;
 Възможности за засилено трансгранично бизнес и спортно - културно

сътрудничество;
 Нарастване на потребителско търсене на хранителни продукти с гарантирано

качество и произход както и биологични продукти;

Заплахи



 Задълбочаване на негативните демографски процеси и емиграцията;
 Обезлюдяване на големи части от територията на общината;
 Рискове, причинени от промените в климата, вкл. от високи щети при природни

бедствия и аварии;
 Засилване на бюрократични процедури и административни изисквания за правене

на бизнес, вкл. безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ;
 Липса на сдружения на производители;
 Неодобрение на СВОМР, което ще лимитира достъпа до финансови средства;

Липса на висококвалифицирани услуги на местно ниво, вкл. информационни за
възможностите, които се предоставят от ЕСИФ.

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

На териториятна на МИГ не са идентифицирани малцинствени групи.
Характеристиката на рисковите групи в община Ардино показва, че жизненият
стандарт на определен дял на населението е сравнително нисък и това води до
обособяването на няколко уязвими групи: 1.Лица и семейства в неравностойно
социално положение, включващи: Социално слаби, лица и семейства – 1352 души;
Лица с увреждания - 1300 души, в т.ч. деца с увреждания – 49 бр. 2. Самотно
живеещи възрастни хора: Поради ярко изразени процеси на емиграция зад граница
на територията на общината, броят на самотно живеещи възрастни хора е 105 души,
като сред тях има и значителен брой с тежки увреждания и такива с тежки
заболявания.

Особена рискова група е тази на регистрираните безработни лица без специалност и
без образование (основно или по-ниско), която е неконкурентноспособна на пазара
на труда, като в нея влизат предимно лица от социално слабите семейства, което се
оказва още по-голям проблем. Броят на безработните в общините Ардино и Джебел с
основно или по-ниско образование е средно почти 75% от общия брой на
безработните (2015г БТ). Това дава отражение и на продължителността на престоя на
безработните на пазара на труда, наред с възрастта и търсенето на работна сила. Във
възрастовата структура на безработните лица могат да се обособят две окрупнени
възрастови групи в неравностойно положение на пазара на труда: на младежите до
29 години, които започват трудовата си реализация и на лицата над 50 години, които
са към края на  трудовата си дейност. В края на  2015 година техният брой съответно
за Ардино е  58 бр. или 5,2% и 724 бр. или 64,9%, а за Джебел безработните младежи
са 84 или 7,3 % и безработни над 50 години – 610 или над 87%. Относителният дял
на жените е по-висок, отколкото на този при мъжете – средно 56% за Ардино и 57,
42% за Джебел. (2015г.БТ). Потербностите на гореописаните групи са застъпени в
прилагането на мерки от ОПРЧР от СВМОР.



4. Цели на стратегията:

(не повече от 10 страници)

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

4.1.1. Общи цели

СВОМР е разработена по подхода „Водено от общностите местно развитие“
/ВОМР/, като се основава на характеристиките на територията на двете общини –
Ардино - Джебел. СВОМР се разработва въз основа на местните потребности и
потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво,
включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.

СВОМР се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 – 2020 г. и от Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) ОПИК 2014-2020 г. и ОПРЧР
2014 - 2020г..

Основните цели застъпени в СВМОР са:
1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на

околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително
дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на
културното наследство;

3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в
практиката;

4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за
мобилността на работната сила;

5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и
възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация
и алтернативни дейности;

6. подобряване на качеството на образованието и повишаване
квалификацията на населението;
Стратегията за ВОМР допринася по-конкретно и за постигане на специфичните за
всяка програма цели, а именно:

1. за ПРСР 2014-2020 г:
а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот

чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за
инициативи от общ интерес;



в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на
заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално
развитие;

г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на
специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;

2. за ОПИК 2014-2020 г.:
а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните

предприятия (МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване
на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези територии;

б) насърчаване на иновационната активност, насърчаване на
предприемачеството разработването и внедряването на иновации от и на
територията;

в) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване
създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на
местното население и възможности за повишаване на доходите му;

3. за ОПРЧР
а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите

територии по отношение на пазара на труда и социалното включване;
б)  устойчива и качествена заетост;
в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на

населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите
на бизнеса;

г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията
на заетите;

д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално
изключени или в риск от социално изключване лица

4.1.2. Приоритети за развитие

ВИЗИЯ:

АРДИНО И ДЖЕБЕЛ - АТРАКТИВНО И ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА
ЖИВЕЕНЕ И РАЗВИТИЕ, чрез съхранени културно - исторически ценности и

традиции, с конкурентоспособна местна икономика, базирана на силата и
потенциала на земеделието, туризма и развитието малък и среден бизнес,

основаващи се на запазена и здравословна природна среда, допринасяща за
благополучието и високото качество на живот на населението.

В Стратегията на МИГ Ардино - Джебел, са набелязани три основни приоритета:

Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез



популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и
достъп до основни туристически обекти и услуги;

Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен
земеделски и горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната
икономика и възможностите за бизнес и трудова заетост;

Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване
на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да останат и да
се установят трайно на територията на МИГ.

4.2. Специфични цели:

Специфична цел 1: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и
горски сектор;

Специфични подцели:

 Да се подпомогнат земеделските стопанства, с акцент животновъдните
стопанства с цел модернизиране на физическия капитал, нематериални
активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на
нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната
подготовка и съхранение на продукцията.

 Да се подпомогне хранително-преработвателния сектор, в частност
млекопреработвателния сектор, чрез повишаване на конкурентоспособността
и устойчивостта на предприятията, повишаване производителността на труда,
подобряване на качеството и добавяне на стойност на преработената
земеделска продукция;

 Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и
преработвателите на горски продукти

Специфична  цел 2: Стимулиране на инвестиции в неземеделски дейности

Специфична подцел:
 Повишаване конкурентноспособността на територията посредством

инвестиции в неземеделски дейности и създаване на заетост;

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



Специфични под цели:

 Да се развие туристическия потенциал на територията на МИГ, чрез:
- превантивни мерки за опазване на природните и културни забележителности;
- Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на

територията
- лесен достъп до туристически обекти;
- създаване на възможности за целогодишен туристически поток, чрез

инвестиране в туристически услуги, вкл. алтернативен и еко туризъм,
- промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер;
 Да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и

съоръжения за посетители на територията на МИГ;
 Да се насърчи растежа на доходите и създаването на заетост на територията

чрез подпомагане развитието на туризъма, вкл. селския туризъм;

Специфична цел 4: Повишаване на конкурентноспособността на местната
икономика

Специфични подцели:

 Да се стимулира предприемачеството на територията на МИГ;
 Да се подобри нивото на оцеляване на МСП на територията на МИГ;
 Да се повиши производителността и експортния потенциал на МСП на

територията на МИГ;
 Да се повиши иновационната дейност на МСП на територията на МИГ;


Специфична цел 5: Подобряване на условията за живот на територията на МИГ

Специфични подцели цели

 Да се инвестира в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия
от възобновяеми източници и спестяване на енергия;

 Разширяване на основни услуги за населението, свързани със свободното
време, спорт и култура;

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

Специфични подцели цели

 Създаване на условия за устойчива и качествена заетост, приоритетно за



младите хора, живущи на територията на МИГ;
 Повишаване на мобилността на работната сила и повишаване на

квалификацията и уменията, както на вече заети лица, така и на търсещите
работа;

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната
територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в
съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и
с политиките по десегрегация и деинституционализация:

Стратегията за ВОМР на МИГ се основава на:
- местните нагласи, които свързват развитието на територията приоритетно с
развитие на земеделието и туризма и целенасочена подкрепа на младите хора за да
останат, живеят и работят на територията на МИГ.
- характеристиките на територията на двете общини, които подкрепят
потенциала за развитие на земеделие ( особено животновъдство) и туризъм. Сред
тези основни характеристики са: чиста и съхранена природа и традиции за развитие
на селско стопанство;  забележително културно наследство, оригинален фолклор и
етнография, изключително богато биологично разнообразие, историческите
забележителности, богат културен календар, създаващи предпоставки за развитие на
туризма;
- местните потребности, свързани с насърчаване на предприемачеството и
възможности за развитие на икономиката и местния бизнес; подобряване на
интеграционните връзки между производители, преработватели и търговци на
селскостопанска продукция; балансирано развитие на туристическия продукт по
цялата верига на туристическото обслужване;

Стратегията е в пълно съответствие с общинските планове за развитие на
двете общини, като надгражда, допълва и дава нови и иновативни методи и подходи
за реализиране на основните набелязани приоритети.
Стратегията за ВОМР е в пряка връзка и съответствие с дефинирананите в плановете
на общините като основни приоритети - Повишаване на конкурентноспособността на
местната икономика и набелязаните специфични цели и мерки във връзка с развитие
на земеделието и туризма.
В стратегията са намерили отражение и основните принципи, приоритети и цели на
Областната стратеги за развитие на Област Кърджали 2014-2020 г. , като е в пълно
съответсвие със Страгегическа цел № 1:
Подобряване на икономическия климат и привлекателността на региона за бизнес,
чрез инвестиции в човешкия капитал и бизнес свързаната инфраструктура и
Приоритет 3: Развитие на конкурентоспособно земеделие и животновъдство.



Стратегията за ВМОР на МИГ Ардино - Джебел е основана при съобразяване и
определяне на националните цели и приоритети в: Стратегия „Европа 2020”,
Националната програма за развитие на Република България: „България 2020”,
Национална стратегия за регионално развитие /НСРР/ , Национална стратегия за
устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г., Национална
стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005-2025
г.; Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 – 2020
г.; Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 г.

Политиките по десегрегация и деинституционализация са застъпени на всички нива
при разработване на стратегията, като намират отражение както в разработените
критерии за оценка на проектите, така и в целия подход за изпъление на СВОМР.

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:

Иновативния характер на Стратегията за водено от местната общност развитие
включва нов подход за реализацията й, нови методи и средства, които не са
прилагани на територията на МИГ:

 Многофондова стратегия за ВОМР е новост за територията, като ще даде
възможност за изпълнение на проекти финансирани чрез ЕЗФРСР, ЕФРР и
ЕСФ посредством ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. Многофондовото финансиране
позволява комплексен подход при разрешаване проблемите на територията
посредством интегрирани и мултисекторни дейности.

 Стратегията предлага интегриране на дейности от различни мерки, насочени
към популяризиране на културно-историческото наследство и природни
дадености, изграждане на териториална идентичности и използване
потенциала на територията за повишаване просперитета в обществен и личен
аспект. Проектите, които ще бъдат изпълнени по мерки 7.5 „Подкрепа за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и 7. 6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и
природното наследство на селата“ към СМР, ще подобрят и разнообразят
туристическите атракции и инфраструктура, ще възстановят храмове-местни
духовни символи и като цяло ще популяризират природните ресурси и
културно-историческо наследство.

 В критериите за оценка на проектите са заложени показатели и тежест,
свързани с иновативност на проектите.

 Включване на новаторска мярка, която предоставя възможност за нова за
територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-
историческото наследство: Мярка 120 “Повишаване на атрактивността и



просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-
историческото и природно наследство” е иновативна мярка, с която се цели
надграждане на очакваните резултати от изпълнение на горепосочените
мерки, посредством ангажиране на местното население в инициативи за
повишаване на информираността и провеждане на събития по изучаване,
съхраняване и популяризиране на културно-историческо и природно
наследство и превръщането му в източник за повишаване атрактивността и
просперитета на територията и възможност за целогодишен туристическия
сезон.

 В критериите за оценка на проектите към мярки 4.1, 4.2, 6.4 и ОПИК е
включен критерий за оценка, свързан с въведеждане на иновации при
реализиране на проектите;

 Проектите са обвързани и взаимно свързани, така например: при оценка на
проекти по ОПИК – се определя критерий за оценка, който да дава тежест на
кандидати/получатели на подкрепа от ОПРЧР.

 Като нов начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията,
и по-конкретно липсата на наличен финансов ресурс за съфинансиране на
проектите, се планира да се учреди Взаимо-Спомагателна Каса към МИГ
Адрино – Джебел. На база проведените анкетни проучвания, в отговор
анкетираните дават положителната си нагласа и желание за учредяване на
подобна форма на взаимопомощ при реализиране на проектите.

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

СЦ 1: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски сектор;

Кореспондира на Приоритет 2 и Приоритет 3

Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен
земеделски и горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната
икономика и възможностите за бизнес и трудова заетост;

Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване
на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да останат и да
се установят трайно на територията на МИГ.

Постига се чрез дейности/крайни продукти:

-Подпомогнати земеделските стопанства, с акцент животновъдните стопанства с цел
модернизиране на физическия капитал, нематериални активи,
- Подобрена организация и управление на стопанствата



- Въведени нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната
подготовка и съхранение на продукцията;
- Подпомогнати/създадени хранително-преработвателни предприятия, в частност
млекопреработвателния сектор ( мини-мандри, с акцент местни продулти) чрез
повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията,
повишаване производителността на труда;
- Подобряване на качеството и добавяне на стойност на преработената земеделска
продукция;
- Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и
преработвателите на горски продукти

Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 4.1, 4.2, 8.6
Очаквани резултати:
Потенциални бенефициенти: приблизително 700 земеделки стопани/физически и
юридически лица/. Очакван брой реално подкрепени стопанства, вкл. за преработка
на земеделки и горски продукти – по М4.1. – приблизително – 15 бр.; по М4.2. –
приблизително 10 бр.; по 8.6. – приблизително- 5 бр.
Основен приоритет се дава на малки проекти, съгласно критериите за оценка и
тяхната тежест.

СЦ 2: Стимулиране на инвестиции в неземеделски дейности

Кореспондира на трите приоритета:

Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез
популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и
достъп до основни туристически обекти и услуги;

Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен
земеделски и горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната
икономика и възможностите за бизнес и трудова заетост;

Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване
на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да останат и да
се установят трайно на територията на МИГ.

Постига се чрез дейности/крайни продукти:

Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в
неземеделски дейности и създаване на заетост;



Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 6.4, Мерки от ОПИК – 001 - 1
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти: приблизително 399
микропредприятия, малки и средни 19 бр. Очакван брой реално подкрепени – по М
6.4. – приблизително – 15 бр.; по М 001 – 1 ОПИК - приблизително 8 бр.;
Основен приоритет се дава на малки проекти и проекти за интергрирани
туристически услуги по М 6.4, съгласно критериите за оценка и тяхната тежест.

СЦ 3: Повишаване на привлекателността и превръщането на територията на
МИГ в предпочитана туристическа дестинация

Кореспондира на Приоритет 1  и Приоритет 3:

Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез
популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и
достъп до основни туристически обекти и услуги;

Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване
на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да останат и да
се установят трайно на територията на МИГ.

Постига се чрез дейности/крайни продукти:

-Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ, чрез:
- превантивни мерки за опазване на природните и културни забележителности;
- Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на

територията
- лесен достъп до туристически обекти;
- създаване на възможности за целогодишен туристически поток, чрез

инвестиране в туристически услуги, вкл. алтернативен и еко туризъм,
- промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер;

-Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракции и
съоръжения за посетители на територията на МИГ;
-Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез
подпомагане развитието на туризъма, вкл. селския туризъм;

Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 6.4, 7.2, 7.5, 7.6, Мярка 120, Мерки от ОПИК –
001 - 1
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти: Общини Ардино и Джебел,
религиозни храмове, НПО, Читалища, приблизително 399 микропредприятия, малки
и средни 19 бр. Очакван брой реално подкрепени проекти в изпълнение на тази цел–



приблизително 20 бр.
Основен приоритет се дава на малки проекти и проекти за интергрирани
туристически услуги по М 6.4, съгласно критериите за оценка и тяхната тежест.

СЦ 4: Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика

Кореспондира на Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3:

Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез
популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и
достъп до основни туристически обекти и услуги;

Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен
земеделски и горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната
икономика и възможностите за бизнес и трудова заетост;

Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване
на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да останат и да
се установят трайно на територията на МИГ.

Постига се чрез дейности/крайни продукти:

- стимулиране предприемачеството на територията на МИГ;
- подобряване на нивото на оцеляване на МСП на територията на МИГ;
- повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на
територията на МИГ;
-Да се повиши иновационната дейност на МСП на територията на МИГ;

Реализира се чрез: Мерки от ОПИК – 001 – 1 и 001 – 2
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти: МСП - 34 бр. Очакван брой реално
подкрепени проекти в изпълнение на тази цел– приблизително 13 бр.
Основен приоритет по специфични критерии се дава на иновативни проекти и
проекти за откриващи по-голям брой нови работни места, съгласно критериите за
оценка и тяхната тежест.

СЦ 5: Подобряване на условията за живот на територията на МИГ

Кореспондира на Приоритет 1  и Приоритет 3:

Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен
земеделски и горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната



икономика и възможностите за бизнес и трудова заетост;

Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване
на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да останат и да
се установят трайно на територията на МИГ.
Постига се чрез дейности/крайни продукти:

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

Реализира се чрез: Мерки от ПРСР: 7.2, 7.5, 7.6, Мярка 120, Мерки от ОПИК – 001 - 1
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти: Общини Ардино и Джебел,
религиозни храмове, НПО, Читалища и др. Очакван брой реално подкрепени проекти
в изпълнение на тази цел– приблизително 20 бр.

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

Кореспондира на Приоритет 1  и Приоритет 3:

Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен
земеделски и горски сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната
икономика и възможностите за бизнес и трудова заетост;

Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване
на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да останат и да
се установят трайно на територията на МИГ.

Постига се чрез дейности/крайни продукти:

-Създаване на условия за устойчива и качествена заетост, приоритетно за младите
хора, живущи на територията на МИГ;

-Повишаване на мобилността на работната сила и повишаване на квалификацията и
уменията, както на вече заети лица, така и на търсещите работа;

Реализира се чрез всички мерки заложени в СВОМР.
Очаквани резултати: Потенциални бенефициенти по всички мерки. Разкриването на
работни места е основен приоритет за всички проекти и е като заложен критетии за



оценка на проектите, с по-голяма тежест за откриване на повече работни места.
Очакван брой реално назначени на работа/новооткрити работни места в изпълнение
на тази цел– приблизително 110 бр.

5. Описание на мерките:

(не повече от 4 страници за всяка мярка)

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:

ПРСР
(ЕЗФРС
Р)

Код на мярката - 4.1
Наименование на мярката: Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства
Описание на целите:

Повишаване устойчивостта и конкурентноспособността на земеделските
стопанства чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални
активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане
на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната
подготовка и съхранение на продукцията.

Обхват на мярката: Географски обхват: Територията на действие на
МИГ Ардино - Джебел.

Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в
материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на
производствената дейност на земеделските стопанства; Инвестициите
трябва са свързани с производството на селскостопански продукти,
съгласно Списък на допустимите непреработени земеделски продукти
включени в Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на
Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

Допустими получатели:

1. Земеделски производители /Физически и Юридически лица/,
регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители и които имат миниму Стопански
производствен обем (СПО) над 2 000 евро. За ЮЛ да са регистрирани по
ТЗ, ЗК или ЗВ и следва да докажат приход от земеделска дейност и/или
приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или
преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по
схемата за единно плащане на площ; Изискването не се прилага за
кандидати създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с



инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”,
производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
2.Признати групи производители и признати организации на
производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова
помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители"
от ПРСР 2014 - 2020 г.
3.Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за
физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични
търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и
осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
4.Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ
подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните
инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Допустими дейности:

Инвестиции в материални и нематериални активи в новосъздадени и
съществуващи земеделските стопанства за покриване нуждите на същите,
съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към
инвестиции, свързани с:

-Инвестиции за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване
на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

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

-Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на
стопанствата;

-Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване
качеството на продукцията;

-Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда,
включително за съхранение на оборска тор;

-Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на
земеделските стопанства;

-Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения,
десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и
бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

-Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни



източници за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими разходи:

В съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета, финансовата помощ по мярката се предоставя
под формата на възстановяване на действително направени и платени
допустими разходи.

Материални активи:

- Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга
недвижима собственост, използвана за земеделското производство в
стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.
- Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен
процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и
подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството,
получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за
земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната
ефективност.
- Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително
трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за
производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове,
използвани за производство на био-енергия.
- Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за
производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането
на пчели-майки.
- Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските
производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни
насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни
разходи.
- Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като
например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни



средства за транспортиране на продукция, превозни средства за
транспортиране на живи животни и птици, и др.
Нематериални активи:

- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски
услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на
проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Тези
разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите
разходи по проекта.

- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за
регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;

- Закупуване на софтуер;

- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати
стандарти, като: Въвеждане на системи за управление на качеството в
земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики,
подготовка за сертификация.

Допустими са авансови плащания с максимален 50% от общия размер на
одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или
еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 10 000 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 200 000
лева.

Интензитет на финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер на
50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи,
като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи в следните случаи:

1.За проекти представени от млади земеделски* стопани финансовата



помощ се увеличава с 10 %;

2.За проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани
райони**, като най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или
площ се намира в необлагодетелстван район помоща се увеличава с 10 %.

*”млади земеделски стопани” – са лица, които към момента на подаване
на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40
години и притежават съответни професионални умения и компетентности и
се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или
вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за
подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да
се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на
изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на
Европейския парламент и на Съвета

**”необлагодетелствен район” – се определя съгласно Наредбата за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20
от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.)

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ и на
двете условия не може да бъде повече от 70 % от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 140 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Проекти със стойност:

1.1.Проекти на стойност от 10 000 лева – до 50 000 лева

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

1.3. Проекти на стойност над 140 001 лева

2.Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на

15 т.

20 т.

10 т.

15 т.



биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично
производство

3.Проектът съдържа дейности водещи за опазването на околната
среда и/или устойчиво използване на ресурсите.

4.Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната
ефективност за земеделското стопанство

5.Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството
/"Иновации" са: иновативен продукт произвеждан от
стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на
нова организационна форма, включително маркетинг.

6.Проекти на млади земеделски стопани – до 40г. и/или жени

7.Проекта създава допълнителни работни места в стопанството:

– мин. 1

– 2 и над 2

Максимален брой точки

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

15 т.

10 т.

10 т.

10 т.

10 т.

20 т.

100 т.

Код на мярката - 4.2.
Наименование на мярката: Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти

Описание на целите:

Повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и
икономичската ефективност на предприятията от хранително-
преработвателния сектор. Повишаване производителността на труда,
подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на
земеделска продукция.

Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към подобряване на цялостната



дейност на земеделските стопанства и предприятията за преработка на
земеделски продукти. Продуктите от допустимите за финансова помощ
сектори за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са
включени в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на
Европейския съюз

Допустими получатели - условия:

1.Земеделски производители /Физически и Юридически лица/,
регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители и които имат миниму Стопански
производствен обем (СПО) над 2 000 евро. За ЮЛ следва да докажат
приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани
със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или
участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Изискването не се прилага за кандидати създадени до 1 година преди
кандидатстването за проекти.
2.Признати групи или организации на производители за инвестиции, които
са от полза на цялата група или организация на производители и са
свързани с основната земеделска дейност по производство и/или
съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове,
както и с подготовка на продукцията за продажба.
3.Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1
и 2.
*Кандидатите по т. 1(ЮЛ) и 3 трябва да са регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите.

Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за
физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични
търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и
осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване
на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности
подробно описани в представения БП.

Допустими дейности:

Инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до
подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

- внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и



подобряване на използването им, и/или

-внедряване на нови продукти, процеси и технологии, вкл. къси вериги на
доставка и/или

- намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

-постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

- подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

- опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии
и отпадъци, и/или

-подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

-подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и
труд, и/или

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост, и/или

- подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез
преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими разходи:

Материални и нематериални активи за:

-изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими
активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива,
използвани за опазване компонентите на околната среда;

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на
нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на
производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване,
сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии
и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на
растителна и животинска първична и вторична биомаса;



д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и
контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

- закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други
недвижими материални активи, предназначени за производствени
дейности;

- закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими
за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на
територията на МИГ

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани
транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на
суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от
предприятието;

- изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории,
които са собственост на кандидата, разположени са на територията на
предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес,
включително чрез финансов лизинг;

- материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети
стандарти на Европейския Съюз, включително чрез финансов лизинг;

-разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти
за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени
практики, системи за управление на качеството и подготовка за
сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ
проект на кандидата;

- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;

- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така
и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто
от общия размер на допустимите разходи по проекта

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:



1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или
еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата
равностойност на  20 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата
равностойност на 200 000 лева

Интензитет на финансовата помощ – до 50% от общите допустими
разходи.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 100 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Проекти със стойност:

1.1.Проекти на стойност от 10 000 лева – до 60 000 лева

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

1.3.Проекти на стойност над 160 001 лева

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

3. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на
биологични продукти.

4.Проекти водещи до повишаване на качеството на продукта.

6.Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната
ефективност на предприятието.

7.Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството
/"Иновации" са: иновативен продукт произвеждан от

15 т.

20 т.

10 т.

10 т.

15 т.

5 т.

10 т.



стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на
нова организационна форма, включително маркетинг.

8.Проекти на млади земеделски стопани – до 40г. и/или жени

9.Проектът създава допълнителни работни места в стопанството:

– мин. 1

– 2 и над 2

Максимален брой точки

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

10 т.

10 т.

10 т.

20 т.

100 т.

Код на мярката - 6.4.
Наименование на мярката: Подкрепа за инвестиции в установяването и
развитието на неселскостопански дейности

Описание на целите:

Повишаване конкурентноспособността на територията посредством
инвестиции в неземеделски дейности; Създаване на заетост и
диверсификация на незeмеделските дейности; развитието на технологиите
в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за
собствено потребление; Развитие на туризъм, съчетаващ природни и
културни ценности.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към развитие на неземеделски
дейности.
Допустими получатели - условия:

1.Земеделски производители - физически лица, регистрирани по Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители и които имат миниму Стопански производствен обем (СПО)
над 2 000 евро.
2. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона
за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за
занаятите.



3.Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за
физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични
търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и
осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
4.Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ
подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните
инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които
са насочени към:

-Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване
или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

-Производство или продажба на продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз
(независимо от вложените продукти и материали);

-Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца,
възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

-Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;

-Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски
дейности.

Допустими разходи:

Материални и нематериални активи за:

- Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

- Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до
пазарната стойност на активите;

- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;



- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така
и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто
от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или
еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата
равностойност на 10 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата
равностойност на 200 000 лева

Интензитет на финансовата помощ – до 75% от общите допустими
разходи.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 150 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Проекти със стойност:

1.1.Проекти на стойност от 10 000 лева – до 60 000 лева

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

1.3.Проекти на стойност над 160 001 лева

2. Проектът е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга
и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и

15 т.

20 т.

10 т.

10 т.



др./: (Напр. предлага настаняване и регионална кухня/магазин за
местни продукти и др.);

3.Проектът включва иновации

4.Проекти включващи дейности опазващи околната среда

5.Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти

6.Проектът включва дейности за развитие на традиционни занаяти

7. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени

8.Проектът създава допълнителни работни места:

– мин. 1

– над 2

Максимален брой точки

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

10 т.

10 т.

10 т.

10 т.

10 т.

10 т.

20 т.

100 т.

Код на мярката - 7.2.
Наименование на мярката: Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия.

Описание на целите:

Повишаване конкурентноспособността на територията посредством
инвестиции в неземеделски дейности; Създаване на заетост и
диверсификация на незeмеделските дейности; развитието на технологиите
в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за
собствено потребление; Развитие на туризъм, съчетаващ природни и
културни ценности.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели и условия:

1.Общини Ардино и Дебел за всички дейности, при условия:
-да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на
съответната община и да са съгласувани със Стратегията за местно
развитие;



-Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях
са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не
се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от
седем години от датата на кандидатстване.

2.ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура, и културния живот, които имат седалище и адрес на
управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите
по проект на територията на действие на МИГ.

3.Читалища - за дейности, свързани с културния живот;

4.МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който
кандидатства за финансиране, е в обществена полза;  никой от членовете на
колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и
свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на
проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката
по провежданата процедура; МИГ може да получи до 10% от бюджета по
ЕЗФРСР, определен в СВОМР.

Всички проекти, представени по тази мярка следва да са придружени с
анализ на икономическите и социалните ползи ( вкл. анализ разходи и
ползи);

Допустими дейности:

- Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и
съоръженията към тях;
- Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично
озеленяване;
Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън
процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително
транспортни средства;
- Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги;
-Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна
инфраструктура;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване,
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;



- Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ
Ардино - Джебел.

Допустими разходи:

Материални и нематериални активи за:

- Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на
недвижимо имущество;

-Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,
обзавеждане до пазарната цена на актива;

- закупуване и или разработване на софтуер, включително чрез финансов
лизинг;

- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и др.

- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така
и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто
от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или
еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

-Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
-Максимален размер на допустимите разходи за проект:

- 390 000 лева за проекти на общините;
- 200 000 лева за проекти на неправителствени организации и

читалища
-Максималният размер на финансовата помощ за МИГ Ардино - Джебел е в
размер до 10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.



Интензитет на финансовата помощ:

- 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Ардино –
Джебел когато проектът не генерира приходи;
- Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на
анализ разходи-ползи.
- Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до
левовата равностойност на 50 000 евро за един проект, който е с установен
потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер
на 100%.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 390 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Проектът обхваща повече от 1 населено място на територията на
МИГ Ардино - Джебел, когато получател на помощта е община,
и/или ползите и резултатите по проекта обхващат повече от едно
населено място.

2.Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на МИГ
Ардино - Джебел;

3.Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната
общност на територията на МИГ:

- до 500 брой

- от 501 до 1500  брой

- над 1501 брой

4.Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/
ползвателите/ социални или публични партньори/ местни институции
и др. за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата.

5.Проекти съдържащи дейности за повишаване на енергийната
ефективност

6.Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи ( до 29 г.),
или жени от територията на МИГ.

Максимален брой точки

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

20 т.

15 т.

10 т.

15 т.

20т.

10 т.

10 т.

10 т.

85 т.



Код на мярката - 7.5.
Наименование на мярката: Подкрепа за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура.

Описание на целите: Да се разнообрази и подобри туристическата
инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията;
Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на
територията.

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели и условия:

1.Общини Ардино и Дебел за всички дейности, при условия:
-да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие и
програмата за развитие на туризма на територията на съответната община и
да са съгласувани със Стратегията за местно развитие;

2.ЮЛНЦ - за дейности, свързани туристическа инфраструктура и услуги и
културния живот, които имат седалище и адрес на управление на
територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на
територията на действие на МИГ.

3.МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който
кандидатства за финансиране, е в обществена полза;  никой от членовете на
колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и
свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на
проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката
по провежданата процедура; МИГ може да получи до 10% от бюджета по
ЕЗФРСР, определен в СВОМР.

За всички проекти, представени по тази мярка:
- Обекти, предмет на проекта да не са обявени за недвижима културна

ценност от национално и световно значение;

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



- да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията;

Допустими дейности:

1.Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на:

- туристически информационни центрове;

- посетителските центрове за представяне и експониране на местното
природно и културно наследство;

- центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

2.Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:

-за туристически атракции, които са свързани с местното природно,
културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с
познавателна или образователна цел;

-туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели
за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи
и туристически пътеки и др.).

Допустими разходи:

- Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на
недвижимо имущество;

-Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,
обзавеждане до пазарната цена на актива;

- закупуване и /или разработване на софтуер, включително чрез финансов
лизинг;

- придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването
на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др.

- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така
и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто
от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:



1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или
еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

-Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
-Максимален размер на допустимите разходи за проект:

- 390 000 лева за проекти на общините;
- 200 000 лева за проекти на неправителствени организации и

читалища
-Максималният размер на финансовата помощ за МИГ Ардино - Джебел е в
размер до 10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.

Интензитет на финансовата помощ:

- 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Ардино –
Джебел когато проектът не генерира приходи;
- Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на
анализ разходи-ползи.
- Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до
левовата равностойност на 50 000 евро за един проект, който е с установен
потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер
на 100%.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 390 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Проектът обхваща повече от 1 населено място и/или туристечески
обект на територията на МИГ Ардино - Джебел, когато получател
на помощта е община, и/или ползите и резултатите по проекта
обхващат повече от едно населено място.

2. Проекът се осъществява на територията на населени места,
различни от общинския център;

3. Проектът, създава допълнителни работни места:

– минимум 1 работно място

20 т.

15 т.

.

5 т.



– 2 работни места

– над 2 работни места

4.Проекта създава иновация на територията на МИГ

5.Проекта съдържа дейности по опазване на околната среда

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

Максимален брой точки

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

10 т.

20т.

15 т.

10 т.

10 т.

65 т.

Код на мярката - 7.6.
Наименование на мярката: Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел

Описание на целите: Съхранение на духовния и културния живот на
населението на територията на МИГ; Подкрепа за дейности, свързани с
културната идентичност и традиции на територията на МИГ Ардино -
Джебел.

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели и условия:

Местни поделения на вероизповеданията регистрирани като юридически
лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за
юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.
Условия:
-Проектите да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие
на съответната община и да са съгласувани със стратегията за местно
развитие,

-Не се предоставя финансова помощ по тази мякра на получатели, на които
е предоставена финансова помощ по подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата" от ПРСР 2014-2020 г.



Допустими дейности:

Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с
религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства.

Допустими разходи:

- Подобрения на недвижимо имущество - възстановяване, реставрация,
ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и
дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,
обзавеждане до пазарната цена на актива;

- придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването
на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и др.

- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така
и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто
от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или
еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

-Минимален размер на допустимите разходи за проект – 10 000 лева;
-Максимален размер на допустимите разходи за проект - 50 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:
За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е
налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по
подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за



генериране на приходи.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 50 000 лева.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Брой на населението, което ще се възползва от допустимите
дейности:

1.1.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с
общо население до 500 души (по данни на Националния
статистически институт към датата на кандидатстването)

1.2.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с
общо население от 501 до 1000 души (по данни на Националния
статистически институт към датата на кандидатстването)

1.3.Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с
общо население над 1001 души (по данни на Националния
статистически институт към датата на кандидатстването)

2.Проекти с включени инвестиции според културната и
обществената значимост на обекта:

2.1.Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима
културна ценност с категория „световно значение“ или „национално
значение“

2.2. Обектът, предмет на инвестицията е разположен на територията
на населено място със статут на недвижима културна ценност с
категория „национално значение“.

2.3.Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима
културна ценност с категория „местно значение“

Максимален брой точки

Подпомагат се проекти получили минимум 20 точки

10 т.

15 т.

20т.

.

20т.

15т.

10т.

40 т.

Код на мярката - 8. 6.
Наименование на мярката: Подпомагане за инвестиции в технологии за
лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти



Описание на целите:

Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и
преработвателите на горски продукти;

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към подобряване на цялостната
дейност на горските стопанства и предприятията за преработка на горски
продукти.

Допустими получатели - условия:

1. Земеделски производители /Физически и Юридически лица/,
регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските и които имат миниму Стопански производствен
обем (СПО) над 2 000 евро. За ЮЛ следва да докажат приход от земеделска
дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност
и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по
схемата за единно плащане на площ;
2.Признати групи или организации на производители за инвестиции, които
са от полза на цялата група или организация на производители и са
свързани с основната земеделска дейност по производство и/или
съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове,
както и с подготовка на продукцията за продажба;
3.Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1
и 2.
*Кандидатите по т.1 (ЮЛ) и т. 3  трябва да са регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.

4.Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за
физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични
търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и
осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
5.Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ
подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните
инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Допустими дейности:



1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване,
комбинирано или рязане или развиване;

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване,
фасониране и шлайфане;

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични

трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени
материали, вършина и други дървесни отпадъци;

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне,
пакетиране;

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;

Допустими разходи:

Материални и нематериални активи за:

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими
активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и
закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта
- 10 % от общите допустими разходи по проекта.

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за
първична преработка на дървесината, както и други работни операции,
предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;

- въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на
качеството и подготовка за сертификация;

- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така
и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто
от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или



еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата
равностойност на  20 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата
равностойност на 200 000 лева

Интензитет на финансовата помощ – до 50% от общите допустими
разходи.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 100 000 лева.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Проекти със стойност:

1.1.Проекти на стойност от 20 000 лева – до 60 000 лева

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

1.3.Проекти на стойност над 160 001 лева

2. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната
ефективност на предприятието.

3.Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството
/"Иновации" са: иновативен продукт произвеждан от
стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на
нова организационна форма, включително маркетинг.

5.Проекти на млади хора до 40г. и/или жени

6.Проектът създава допълнителни работни места в стопанството:

– мин. 1

15 т.

20 т.

10 т.

15 т.

10 т.

10 т.



– 2 и над 2

Максимален брой точки

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

10 т.

20 т.

70 т.

Код на мярката - 120.
Наименование на мярката: Повишаване на атрактивността и
просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-
историческото и природно наследство.

Мярката се финансира от ЕЗФРСР извън ПРСР, съгласно чл.15 ал.1 т.3 от
Наредба 22 от 14 декември 2015 г.за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
ПРСР 2014-2020 г.
Описание на целите:

Повишаване информираността на населението за богатството на местното
културно-историческо и природно наследство; Включване на местното
население в инициативи по изучаване и съхраняване на културното
наследство и природни дадености/ресурси; Популяризиране на културно-
историческото и природно наследство посредством организиране на
различни събития в подкрепа на удължаване на туристическия сезон;

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели и условия:

1.Общини Ардино и Джебел
2.ЮЛНЦ, които имат седалище и адрес на управление на територията на
действие на МИГ и осъществява дейностите по проекта на територията на
действие на МИГ.

3.Читалища - за дейности, свързани с културния живот;

4. МИГ Ардино – Джебел е допустим получател на финансова помощ.

Ще се подпомагат само проекти в обществена полза и реализирането на
проектните дейности не носят приход на бенефициентите.



Допустими дейности:

-Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната
култура и бит, кулинария, традиции, певческо и музикално изкуство,
занаяти, обичаи, ритуали и тяхното документиране с изработване филми
клипове, каталози със снимков материал, информационни материали,
сбирки / например сбирки от носии, вещи от бита, инструменти и пособия
характерни за определен занаят и др./

-Популяризиране богатството на местното културно-историческо
наследство посредством организиране възстановка на обичаи/ ритуали,
организиране на приготвяне и дегустация на местна кухня, концерти,
временнни и постоянни изложби и експозиции, организиране на местни
празници – събори, панаири и др.

-Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с
опазването на територии, животни, растения, природни образувания,
свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.
Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната
среда и екотуризъм. Организиране на семинари, лекции, мероприятия за
промотиране опазването на природните ресурси /вода, почви и др./, местата
по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране почистване от ТБО  на
плажове, територии извън населените места и др.

-Организиране на демострационни събития, арт събития и фестивали
представящи наследството на територията и с потенциал за привличане на
туристи, състезания и др.

Допустими разходи:

Материални и нематериални активи за:

- Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с
изпълнението на проекта;
- Разходи за командировки на територията на МИГ;
- Разходи за материали, консумативи;
- Разходи за закупуване на оборудване – до 20% от общата стойност на
допустимите разходи;
- Разходи за наем на помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.
Разходи за семинари, срещи и други подобни
- Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за
помещения, в които се извършват дейностите по проекта – до 7% от общата



стойност на допустимите разходи.

Авансово плащане се предоставя при изпълнение на следните условия:

1.Авансовото плащане е предварително посочено и е част от поетия от
страна на бенефициента ангажимент; 2. Налична е банкова гаранция или
еквивалентна такава съответстваща на 100 % от размера на авансовото
плащане.

Финансови параметри

Минимален и максмален размер

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата
равностойност на  2 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – левовата
равностойност на 40 000 лева

Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 % - когато получател е публично лице – община или читалище;

- до 70 % - когато получател е ЮЛНЦ и МИГ Ардино – Джебел.

Размер на финансовата помощ: Максималният размер на субсидията по
проект не може да надхвърля 40 000 лева.
Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите

1.Ползите и резултатите от изпълнението на проекта обхващат повече
от 1 населено място на територията на МИГ Ардино – Джебел;

2.Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната
общност на територията на МИГ:

- до 500 брой

- от 501 до 1500  брой

- над 1501 брой

3.Проектът доказва устойчивост и мултиплициране на дейностите

4.Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи ( до 29 г.),
или жени от територията на МИГ.

Максимален брой точки

20 т.

15 т.

5 т.

10 т.

15т.

20 т.

10 т.

80 т.



Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

ОПРЧ
Р (ЕСФ)

Код на мярката - 001 - 1 ОПРЧР
Наименование на мярката: Достъп до заетост и обучения

Описание на целите:

Целта на мярката е интеграция на безработни лица от всички възрастови
групи, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ – Ардино и филиал на
ДБТ – Момчилград - Джебел, в заетост при работодател чрез обучения,
съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за
заетост.

Мярката е насочена към подпомагане устройването на работа на
безработни лица към работодатели/реален бизнес, общински предприятия,
общини/,  поддържащи зелените площи /паркове, градинки, улично
озеленяване/, паркови съоръжения, детски площадки, пейки, тротоари и др.

Обосновка: Приоритет за развитието на територията на МИГ е туризма,
което изисква поддържане на населените места в приветлив и
привлекателен за туристите вид, а е идентифициран проблем от липса на
работници, които да бъдат ангажирани в такава поддръжка. От друга
страна в района няма учебно заведение което да подготвя кадри с подобна
квалификация, по тази причина мярката ще подкрепя обучение на
„озеленители“, „строителни работници“, обучения в туристически услуги и
др. Обучените работници ще са ангажирани с поддръжка на паркове,
зелени площи, улици, тротоари и съоръженията към тях, част от които са
изградени по ПРСР 2007-2013, а също и планираните за изграждане такива
по М 7.2 и М 7.5 към СВОМР и/или към стойчива заетост в туризма.
Разкритите работни места за озеленители и строителни работници и др. ще
се поддържат и след изтичане на субсидирания период, което ще осигури
устойчивост на резултатите от изпълнението на мярката.

По-конкретно мярката е насочена към:

-Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица
на възраст от 30 и 54 г. вкл; Увеличаване броя на започналите работа



безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст от 30 и 54
г., вкл.; Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни
лица над 54-годишна възраст;
- Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън
образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили
предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа
(чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието;
Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или
обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна
степен, които са завършили обучение или са включени в заетост;
Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна
заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до
29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.
Минимум 50% от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя
от горепосочените приоритетни целеви групи.

2. Идентифицирани проблеми, които мярката адресира.

Проблеми със сериозно отражение върху регистраните в ДБТ безработни
лица са комплексни и са свързани със свит първичен пазар на труда, с
изразен сезонния характер на търсене на работна ръка, основно в секторите
селско стопанство, туризъм и строителство; неактуални или недостатъчни
знания и трудови умения, които не отговарят на търсените от
работодателите; наличие на негативни стереотипи и пренебрежение към
знанията и опита на по-възрастните от страна на работодателите; загуба на
трудови навици, ниска икономическа активност, опасност от социално
изключване и бедност в групата на продължително безработните лица.
Мярката предлага  квалификация и осигуряване на субсидирана заетост на
безработните лица с ангажимент от страна на работодателите за
поддържане на работното място след субсидирания период.

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели /кандидати:

Работодатели /реален бизнес, общински предприятия и общини/
Парньори- обучителни организации; НПО, трудови посредници
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в
съответствие с приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от
УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за



доказване на финансов капацитет на кандидата не се отнасят за
публични органи.

Допустими дейности: Предоставяне на посреднически услуги на пазара на
труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови
борси и др. подкрепящи услуги за заетост; Професионално информиране и
консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и
осигурителни права; Предоставяне на мотивационно обучение;
Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната
квалификация или придобиване на нова; Предоставяне на обучение за
придобиване на ключови компетентности; Осигуряване на заетост след
предоставяне на посреднически услуги и/или обучение; Осигуряване на
обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

Допустими разходи:

Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и
приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент
№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и
приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите
трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в
одобрения проект категории разходи;

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;

4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство;

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими



разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл.
140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7.разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на
държавни помощи.

При спазване на горните изисквания по мярката са допустими следните
разходи:

- Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост. На
работодателите се осигурява субсидия за осигурена заетост на
безработно лице до 6 месеца, а за лицата от приоритетните целеви
групи ( младежи до 29 г.) до 12 месеца

- Разходи за стипендии на обучаващите;
- Разходи за материали и консумативи;
- Разходи за обучения;
- Разходи за публичност и визуализация;
- Разходи за невъзстановим ДДС
- Разходи за организация и управление до 10% от общите допустими

разходи по проекта.
По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на
УО на ОПРЧР 2014-2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на
ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за демаркация на ОПРЧР с
останалите програми по ЕСИФ.

Финансови параметри

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от
24.12.2013г

Минимален и максмален размер

-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева



Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 %

Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000
лева.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани
критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за
наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя само специфичните
за територията допълнителни критерии, а именно:
1.Проектът е насочен приоритетно към малади хора на възраст – до 29
години – 10 т.
2.Проектът включва едновременно дейности за обучение и назначаване на
работа – 10 т.
3. Проектът осигурява устойчива заетост на обхванатата група над 6 месеца
след приключване дейностите по проекта – 20 т.

Код на мярката - 001 - 3 ОПРЧР
Наименование на мярката: „Самостоятелна заетост, предприемачество и
създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и
средни предприятия“

Целта на мярката е увеличаване броя на включените в самостоятелна
заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови
групи, както регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ – Ардино и филиал
на ДБТ – Момчилград - Джебел, така и в заетост при работодател чрез
обучения, съобразени с индивидуалните нужди. Мярката е насочена към
подпомагане на незаети лица и насърчаване към самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни
микро-малки и средни предприятия.

Приоритет за развитието на територията на МИГ е туризма, което изисква
повече инициативност и предприемчивост от страна на местните хора. В
същото време е изведен приоритет към младите хора, с цел да останат и да
се развиват на територията на МИГ. Идентифицираните нужди, особено на
младите хора показват липса на активност и ниско ниво на познания за
изграждане и развитие на собствен бизнес.



По-конкретно мярката е насочена към:

-Увеличаване броя на самостоятелно заети лица и такива започнали свой
собствен бизнес; стимулиране на предприемачеството и алтернативни
дейности за заетост сред незаети лица; обучения и възможности за
създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и средни
предприятия
2. Идентифицирани проблеми, които мярката адресира.

Проблеми със сериозно отражение върху регистраните в ДБТ безработни
лица са комплексни и са свързани със свит първичен пазар на труда, с
изразен сезонния характер на търсене на работна ръка, основно в секторите
селско стопанство, туризъм и строителство; неактуални или недостатъчни
знания и трудови умения, които не отговарят на съвременните
предизвикатвлства.

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели /кандидати:

Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;
работодатели; социални партньори; общините; центрове за информация и
професионално ориентиране; неправителствени организации; обучителни
организации
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в
съответствие с приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от
УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за
доказване на финансов капацитет на кандидата не се отнасят за
публични органи.

Допустими дейности: Популяризиране на стартирането и развитието на
самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; Предоставяне на
обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес
умения; Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на
самостоятелна заетост; Предоставяне на специализирани консултантски
услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на
бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси
и други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр.
достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните
нужди на лицата.



Допустими разходи:

Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и
приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент
№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и
приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите
трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в
одобрения проект категории разходи;

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;

4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство;

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл.
140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7.разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на
държавни помощи.

По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на
УО на ОПРЧР 2014-2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на
ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за демаркация на ОПРЧР с



останалите програми по ЕСИФ.

Финансови параметри

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от
24.12.2013г

Минимален и максмален размер

-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 100 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 %

Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 100 000
лева.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани
критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за
наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ ще определи само
специфичните за територията допълнителни критерии.
1.Проектът е насочен приоритетно към малади хора на възраст – от 29
години – до 40 години - 10 т.
2.Проектът включва едновременно дейности за обучение и реална помощ
за реализация (регистрирано микро-МСП, регистрирани самоосигуряващи
се  лица)– 10 т.
3. Проектът включва резработен реален бизнес план за реализиране на
предприемачески идеи – 20 т.

Код на мярката - 001 - 4 ОПРЧР
Наименование на мярката: „Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,
уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на
гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и
валидиране на придобитите компетенции”
Описание на целите:



-Увеличаване броя на заетите лица с придобита и/или подобрена
професионална квалификация и/или ключови компетентности;
-Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование,
придобили нови знания и умения;
На територията на МИГ работят общо 64 предприятия ( микро, малки и
средни) и 9 големи, които като работодатели могат да бъдат потенциални
кандидати по настоящата мярка. Предвидените дейности отговарят на
нуждите и проблемите, които срещат както работодателите така и
работещите лица - липса на достатъчно пригодна квалификация и
професионални умения в по-голяма част от секторите.

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели /кандидати:

Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;
работодатели; социални партньори; общините; центрове за информация и
професионално ориентиране; неправителствени организации; обучителни
организации.
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в
съответствие с приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от
УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за
доказване на финансов капацитет на кандидата не се отнасят за
публични органи.

Допустими дейности: Предоставяне на обучение за повишаване на
професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра
професионална реализация и повишена професионална подготовка на
кадрите; Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия
живот; Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на
работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за
качество; Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и
уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда и на ниво
предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно
ефективни технологии; Въвеждане на обучителни методи и програми,
основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и
компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда; Подкрепа
за реализация на стратегии за учене през целия живот за работната сила, в



сътрудничество със социалните партньори, включително обучения и
развиване на умения, надграждане на преносими компетенции, като чужди
езици, дигитални компетенции, предприемачество и др.

Допустими разходи:

Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и
приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент
№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и
приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите
трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в
одобрения проект категории разходи;

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;

4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство;

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл.
140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7.разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на



държавни помощи.

По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на
УО на ОПРЧР 2014-2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на
ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за демаркация на ОПРЧР с
останалите програми по ЕСИФ.

Финансови параметри

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от
24.12.2013г

Минимален и максмален размер

-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 %

Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000
лева.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани
критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за
наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя само специфичните
за територията допълнителни критерии.
1.Проектът осигурява специфична, нова и/или иновативна за територията
компетентност/специалност, която не е представена до момента в района –
20 т.
2.Проектът включва едновременно дейности за обучение и назначаване на
работа – 10 т.
3. Проектът осигурява устойчива заетост на обхванатата група над 6 месеца
след приключване дейностите по проекта – 20 т.

Код на мярката - 001 - 5 ОПРЧР
Наименование на мярката: „Приспособяване на работниците,
предприятията и предприемачите към промените”



Описание на целите:

Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови
системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и
подобряване на организацията и условията на труд

На територията на МИГ работят общо 64 предприятия, сред които и 9
големи, които като работодатели могат да бъдат потенциални кандидати по
настоящата мярка. Предвидените дейности отговарят на нуждите и
проблемите, които срещат както работодателите така и работещите лица -
липса на достатъчно пригодна квалификация и професионални умения в
по-голяма част от секторите.

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели /кандидати:

Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;
работодатели; социални партньори; общините; центрове за информация и
професионално ориентиране; неправителствени организации; обучителни
организации.
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в
съответствие с приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от
УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за
доказване на финансов капацитет на кандидата не се отнасят за
публични органи.

Допустими дейности: Предоставяне на посреднически услуги;
Предоставяне на обучения на работното място; Подкрепа за практики и
предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел превенция или
смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;Подкрепа за
практики за насърчаване професионалната и географската мобилност на
заети лица; Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на
заетост;Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за
управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху
практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-
лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както
и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;



Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и
„по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване
професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и
за подобряване на социалния климат; Подкрепа за практики, насочени към
стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права
на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на
работното място; Подкрепа за практики, насочени към развитие на
корпоративната социална отговорност; Подкрепа на практики, насочени
към борба със сивата икономика и недекларираната заетост; Предоставяне
на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на
техните управленски и предприемачески умения

Допустими разходи:

Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и
приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент
№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и
приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите
трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в
одобрения проект категории разходи;

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;

4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство;

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския



социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл.
140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7.разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на
държавни помощи.

По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на
УО на ОПРЧР 2014-2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на
ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за демаркация на ОПРЧР с
останалите програми по ЕСИФ.

Финансови параметри

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от
24.12.2013г

Минимален и максмален размер

-Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 %

Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000
лева.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани
критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за
наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя само специфичните
за територията допълнителни критерии:
1.Проектът включва практики за въвеждане на иновативни, по-
производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в
предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия
на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и



служителите, както и за подобряване на социалния климат – 20 т.
2.Проектът обхваща като целева група повече работници/служители:
- до 5 – 5 т.

- над 5 - 10 т.

Код на мярката - 002 -3 ОПРЧР
Наименование на мярката: Повишаване на достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес.
Описание на целите:

Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и
здравеопазване; Подкрепата за развитие на форми на дългосрочни грижи
ще окажат превантивна роля и ще предотвратят настаняването в
специализирани институции и излишното хоспитализиране и ще
допринесат за промяна на досегашния институционален и все още
медицински ориентиран модел на грижа за възрастните и хората с
увреждания. В резултат на изпълнението на мерките под тази специфична
цел, ще се подобри качеството на живот на възрастните, нуждаещи се от
постоянно обслужване в ежедневието си, и на хората с увреждания чрез
осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. подкрепящи и интегрирани
социални и здравни услуги в общността и в домашна среда. Услугите
следва да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи
се социални и здравни потребности.

Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ Ардино - Джебел.

Допустими получатели /кандидати:

социални партньори; общините;

Допустими дейности: Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч.
интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда;
услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими
групи от населението; Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция
на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към целевите групи;
Местни социални дейности за социално включване.

Допустими получатели /кандидати:

социални партньори; социални предприятия, общините; центрове за



информация и професионално ориентиране; неправителствени
организации;
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:
- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в
съответствие с приложимото законодателство;
- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от
УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;
Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за
доказване на финансов капацитет на кандидата не се отнасят за
публични органи.

Допустими разходи:

Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и
приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент
№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и
приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 –
2020 г.

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите
трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;

2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в
одобрения проект категории разходи;

3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;

4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство;

5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;

6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за



регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл.
140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

7.разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на
държавни помощи.

По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на
УО на ОПРЧР 2014-2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на
ОПРЧР 2014-2020, включително изискванията за демаркация на ОПРЧР с
останалите програми по ЕСИФ.

Финансови параметри

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към
помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от
24.12.2013г

Минимален и максмален размер

-Максимален размер на допустимите разходи за проект 200 000 лева
Интензитет на финансовата помощ:

- до 100 %

Максимален размер на финансовата помощ за един проект е 200 000
лева.

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите
За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани
критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за
наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.“ МИГ определя само специфичните
за територията допълнителни критерии:
1.Проектът включва иновативни и нови за територията социални услуги–
20 т.
2.Проектът обхваща като целева група нуждаещи се лица:
- до 50 – 5 т.

- над 50 - 10 т.
3. Проектът включва интергирани социални услуги ( повече от една:
обслужване/медицински услуги, домашни услуги и др.) – 20 т.



ОПИК

ОПИК
Код на мярката - 001 - 1 ОПИК
Наименование на мярката: Повишаване на конкурентноспособността
на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за
местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности

Описание на целите: Целите са определени съгласно Приоритетна ос 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК по
Тематична цел 3 „Повишаване на конкурентоспособността на местните
икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности” и съобразно Инвестиционен
приоритет „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”
Специфична цел: Подобряване нивото на оцеляване на МСП,
включително чрез насърчаване на предприемачеството, чрез възможности
за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни
дейности
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ.

Обхват на подпомагане: подкрепят се проекти от секторите, изведени
като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) при спазване на
демаркацията. Съгласно Указанията и текстовете в ОПИК 2014-2020
подкрепа ще получат предприемаческите идеи в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. За
територията на МИГ са изведени сектори, които ще са в обхвата на
следнатите тематични области на ИСИС: от област ‘индустрия за
здравословен живот и биотехнологии’ - 1) медицински и лечебен туризъм
с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а
персонален туризъм); и от област ‘нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии’ - 2) алтернативен (селски, еко-, културен и
фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на
несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); и 3) производство на
стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр.
национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др.
стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори,
материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и
оборудване, печатни издания)



Допустими получатели/допустими типове бенефициенти и условия:

Малки и средни предприятия ( МСП) - Кандидатите трябва да са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и да
отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно
Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС)
№ 651/2014. Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на
проекти, изпълнявани от микропредприятия на територията на МИГ и от
предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с
други програми (демаркация).

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да
получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в
забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г.

Типове бенефициенти/целеви групи: стартиращи (новорегистрирани) и
съществуващи предприятия в определените в Националната стратегия за
насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи своята
дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия
развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на
населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално
предприемачество и др.

Допустими дейности:

1.Дейностите следва да съответстват на описаните приоритети на ОПИК, а
именно: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Тематична
цел 3 „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и
възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и
алтернативни дейности” и съобразно Инвестиционен приоритет„Достъп до
финансиране в подкрепа на предприемачеството” 2. Дейностите следва да
са свързани със следните области определени като специфичен приоритет
на СМР и се определят както следва:

2.1. Дейности за развитие на медицински и лечебен туризъм с акцент върху
възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
2.2. дейности свързани с алтернативен (селски, еко-, културен и
фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен,
немасов, а постоянен нишов туризъм);
2.3. дейности за производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в



тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за
катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми,
декори, материали за исторически възстановки, специализирана
екипировка и оборудване, печатни издания):
Съответствие на дейностите с идентифицираните проблеми на
територията и специфика по отношение на обхванатата територия:
Територията на МИГ – Ардино – Джебел, в община Ардино се намира се
намира местността „Белите брези” (3 680 дка), която е едно от най-
живописните места не само в областта, но и в целите Родопи. Тук се
намира единствената голяма естествена брезова гора в Родопите, а такива
са рядкост и за страната. Видовото разнообразие е представено от бреза,
бук, бял и черен бор, смърч и др. Потенциал: Чистият въздух и наличието
на естествена брезова гора са основните причини за обявяването на
местността „Белите брези” за курорт от местно значение още през 1948 г.
Тук се намира и туристическият комплекс „Белите брези”.  Условията в
комплекса спомагат за лечението на белодробни и алергични заболявания,
което е предпоставка на развитие на медицински и лечебен туризъм. Към
момента този комплекс не е добре разработен, и няма добри условия за
туризъм. На територията на община Джебел е разположено находище на
минерална вода „Джебел”, намиращ се в кв. Боровец, гр.Джебел. В
резултат на сондаж е каптиран минерален хипотермален извор с
температура 33°C. Водата е слабо-минерална и с много добри питейни
качества. Минералните води с подобна физико-химическа характеристика
са подходящи при лечение на чернодробно-жлъчни заболявания,
стомашно-чревни заболявания, гастрити и язвена болест, бъбречно-
урологични заболявания и обменно-ендокринни заболявания: подагра,
диабет и затлъстяване, което дава потенциал за развитие на медицински и
лечебен туризъм.
Цялата територия на МИГ Ардино – Джебел е с изключително голям
потенциал за развитие на алтернативен (селски, еко-, културен и
фестивален) и екстремен туризъм и спорт, подробно описани в анализа на
територията и в т. 3 от СМР. Необходими са целенасочени инвестиции и
насърчаване на предприемачеството и идеите в тази посока за да се развие
устойчив и конкурентноспособен туристически пазар.

2.Дейностите трябва да водят до ефективност и ефикасност, като
допустимите дейности следва да съответстват на целите на ОПИК и по-
конкретно да водят до постигане на специфичната цел и резултати.

3. Дейностите следва да са насочени и допринасят за развитие на нови
предприятия и конкурентоспособност на съществуващи предприятия и
създаване и устойчивост на работни места в тях с цел постигане на ръст на



нововъзникващите области, свързани с европейски и регионални
предизвикателства.

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5,
Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и
национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) №
1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими,
ако са налице едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в
одобрения проект категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл.



140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на
държавни помощи.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени
в срока за допустимост на разходите за съответния програмен период.
Разходите могат да бъдат за инвестиции в метериални и нематериални
активи, за услуги, за закупуване на софтуер, включително чрез финансов
лизинг; за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;

Финансови параметри: Мерките, включени в СМР, които ще се
финансират по ОПИК 2014-2020, ще се изпълняват в съответствие с
правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален
вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се
кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да
надхвърля левовата равностойност на 180 000 евро
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на
допустимите разходи.
Минимален и максмален размер: Минимален размер на общите
допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000 евро,
максимален размер на общите допустими разходи е левовата
равностойност на 200 000 евро.

Обективни критерии за оценка и тяхната тежест:
Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на
ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1,
т. 2 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Специфични критерии за оценка:

В съответствие с изведените приоритетите на ОПИК, както и тези на
територията на МИГ за подпомагане на младите хора с цел да останат на
територията и/или да се върнат, както и във връзка с политиката за
равенство, и във връзка с прилагането на мерки по ОПРЧР и разкриване на
повече работни места, се извеждат следните специфични и допълнителни



критерии:

1.Инвестициите по проекта включват иновации /"Иновации" са:
иновативен продукт произвеждан от предприятието, въвеждане на
нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или
нова практика, нова услуга или процес, въвеждане на нова
организационна форма, включително маркетинг и др.

2.Проекти на млади предприемачи – до 29г. и/или жени

3.Кандидатът по проект е получател/подпомогнат от ОПРЧР – мярка
001 – 3 ОПРЧР – самостоятелна заетост/предприемачество

4. С реализиране на проекта ще се осигури трайна трудова заетост:

– мин. 5

– 6 и над 6

– над 10

Максимален брой точки по специфичните критерии

Подпомагат се проекти получили минимум 15 точки по
специфичните критерии

10 т.

10т.

10 т.

5 т.

10т.

20 т.

50 т.

Код на мярката - 001 - 2 ОПИК
Наименование на мярката: Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ

Описание на целите: Целите са определени съгласно Приоритетна ос 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК и съобразно
Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП”
Специфична цел: Повишаване на производителността, и експортния
потенциал, ефективното и ефикасно използване на факторите на
производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии),
подобряване на производствените процеси и др.
Обхват на мярката:
Географски обхват: Територията на действие на МИГ.

Обхват на подпомагане: съобразно анализа и наличните и работещи
МСП на територията на МИГ, се подкрепят проекти от следните сектори,
изведени като приоритетни съгласно НСНМСП:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени



производства:
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение“ Нискотехнологични и средно нискотехнологични
промишлени производства2:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за
плетене“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J63 „Информационни услуги“

Допустими получатели/допустими типове бенефициенти и условия:

Малки и средни предприятия ( МСП) - Кандидатите трябва да са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и да
отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно
Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС)
№ 651/2014. Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на
проекти, изпълнявани от микропредприятия на територията на МИГ и от
предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с
други програми (демаркация).

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да
получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в
забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г.

Типове бенефициенти/целеви групи: Съществуващи МСП според
НСНМСП



Допустими дейности:

1.Дейностите следва да съответстват на описаните приоритети на ОПИК, а
именно: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Тематична
цел 3 „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и
възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и
алтернативни дейности” и съобразно Инвестиционен приоритет„Достъп до
финансиране в подкрепа на предприемачеството” 2. Дейностите следва да
са свързани със следните области определени като приоритети на СМР и се
определят както следва:
2.1. подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за
експорт и като резултат – подбряване на пазарното присъствие на
българските МСП - чрез внедрени технологии за подобряване на
производствения процес, постигане на по-висока производителност,
намаляване на производствените разходи и оптимизиране на
производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и
активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.
2.2. повишаване на производителността, ефективното и ефикасно
използване на факторите на производство (човешки капитал, природни
ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез
инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане
на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси,
разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или
подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на
дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп
до пазари.
2.3. подобряване на ефективността в предприятията и тяхната
конкурентоспособност чрез внедряване на нови
технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри
практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване
консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии,
оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци,
регенериране и др.
Съответствие на дейностите с идентифицираните проблеми на
територията и специфика по отношение на обхванатата територия:
Територията на МИГ – Ардино – Джебел работят общо 64 предприятия от
изброените сектори по НСНМСП (ограничени по-горе), от тях 30
предприятия са МСП, които могат да бъдат потенциални кандидати по
настоящата мярка. Предвидените дейности отговарят на нуждите и
проблемите, които те срещат, както и отразяват постигане на търсените за



цялата територия резултати – конкурентноспособен бизнес в разтеж.
3.Дейностите трябва да водят до ефективност и ефикасност, като
допустимите дейности следва да съответстват на целите на ОПИК и по-
конкретно да водят до постигане на специфичната цел и резултати.

3. Дейностите следва да са насочени и допринасят за развитие на
конкурентоспособност на съществуващите предприятия и създаване и
устойчивост на работните места в тях.

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5,
Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и
национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) №
1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими,
ако са налице едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на
операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в
одобрения проект категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и
строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента
чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на
Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за



развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл.
140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на
държавни помощи.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени
в срока за допустимост на разходите за съответния програмен период.
Разходите могат да бъдат за инвестиции в метериални и нематериални
активи, за услуги, за закупуване на софтуер, включително чрез финансов
лизинг; за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;

Финансови параметри: Мерките, включени в СМР, които ще се
финансират по ОПИК 2014-2020, ще се изпълняват в съответствие с
правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален
вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се
кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да
надхвърля левовата равностойност на 180 000 евро.
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на
допустимите разходи.
Минимален и максмален размер: Минимален размер на общите
допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000 евро,
максимален размер на общите допустими разходи е левовата
равностойност на 200 000 евро.

Обективни критерии за оценка и тяхната тежест:
Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на
ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1,
т. 2 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Специфични критерии за оценка:

В съответствие с изведените приоритетите на ОПИК, както и тези на



територията на МИГ и във връзка с прилагането на мерки по ОПРЧР и
разкриване на повече работни места, се извеждат следните специфични и
допълнителни критерии:

1.Инвестициите по проекта включват иновации /"Иновации" са:
иновативен продукт произвеждан от предприятието, въвеждане на
нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или
нова практика, нова услуга или процес, въвеждане на нова
организационна форма, включително маркетинг и др.

2.Кандидатът по проект е получател/подпомогнат от мерки от ОПРЧР
– определени в СМР (за квалификация/преквалификация на
персонала и др.)

4. С реализиране на проекта ще се осигури трайна трудова заетост:

– мин. 5

– 6 и над 6

– над 10

Максимален брой точки по специфичните критерии

Подпомагат се проекти получили минимум 10 точки по
специфичните критерии

10 т.

10т.

.

5 т.

10т.

20 т.

40 т.

6. Финансов план:

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

(не повече от 2 страници)

Код на
мяркат

а
Име на мярката

Общо за
периода на

стратегията

Лева %

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) 2 925000 50,65

4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 325 000 5,62



4.2. Инвестиции в преработващия сектор/маркетинга/развитието 225 000 3,90

6.4.
Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности.

750 000 12,99

7.2.

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

800 000 13,85

7.5.
Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура

400 000 6,93

7.6.
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и  на културното и природното наследство на
селата

80 000 1,39

8.6.
Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

245 000 4,24

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
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Повишаване на атрактивността и просперитета на територията
на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и
природно наследство 100 000 1,73

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 900 000
15,57

001-1 Достъп до заетост и обучения 200 000 3,46

001-3
Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни
предприятия

100 000 1,73

001-4

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

200 000 3,46



001-5
Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените

200 000 3,46

002 – 3

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена,
устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес 200 000 3,46

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 950000 33,78

001 -1 650 000 11,27

002-1 1 300 000 22,51

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 5 775000
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)

24, 6 %

900 000
24,6

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

(не повече от 2 страници)

Разпределението на бюждета е обвързано с изведените приоритети за територията
и постигане на заложените общи и специфични цели.

Най-голям ресурс (50,60% ) е отделен за мерки от ПРСР, които обслужват
основните цели и приоритети, а именно: развитието на туризъма и селско
стопанство. Като процентно съотношение се отделя най-голям бюджет по мярка
7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” а именно: 800 000
лева, защото прилагането на дейностите по тази мярка е основополагащо за
развитието на всички сектори и е от основно значение за повишаване на жизнения



стандарт като цяло. В допълнение, изборът на бюджет е формиран и от
идентифицираните нужди на потенциалните кандидати, които във всички случаи са
със обществено значение. С прилагането на тази мярка и най-вече с оползотворения
ресурс се очаква да се подкрепят читалищата, спортните клубове и общините,
обединени за постигане на визията – Тетиторията на МИГ Ардино и Джебел -
атрактивно и привлекателно място за живеене и развитие.

От друга страна бюджетът по ПРСР е определен и спрямо нагласите на
заинтересованите групи и резултатите от проучванията на територията, които
показват най-голям интерес към мярката, която обслужва неземеделските дейности.
Именно и затова е отделен бюджет в размер на 750 000 лева ( или 12, 99%). През
изминалият период на прилагане на СМР ( 2010 – 2015г) най-голям интерес и
усвояемост на ресурси е имало именно по сходна мярка. Това решение за избор на
ресурс кореспондира и с наличието на значителен брой потенциалнни кандидати (
над 90 % от местната икономика се формира от микропредприятия). Приоритетно,
този избор служи и за изпълнение на всички формирани в СВОМР приоритети.

Останалият бюджет от ПРСР е разпределен спрямо заявения интерес от
заинтересованите групи и предварителните разчети за брой очаквани проекти.

На следващо място по ресурс е поставена ОПИК, като очакваната подкрепа ще
осигури развитие на МСП от територията и ще подпомогне насърчаването на
предприемачеството и устойчивото развитие на МСП. Чрез прилагане на тези
мерки и разходване на планирания бюджет се постига Приоритет 2 „Създаване на
условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и горски
сектор, както и повишвне конкурентноспособността на местната икономика и
възможностите за бизнес и трудова заетост”. Разпределението на общия ресурс
между двете мерки е на база на реални данни и заявен интерес от страна на МСП от
територията, като се определя по-голям ресурс за по-големите индустриални
предприятия, които са гръбнака на местната икономика и осигуряват най-голямата
трудова заетост на територията.

На трето място по очакван ресурс е поставена ОПРЧР, която ще допринесе за
устойчива трудова заетост, повишаване на образованието и квалификацията. Както
на търсещите работа, така и на вече заети лица. Разпределението на бюджета се
формира на база на възможностите и реалния потенциал за изпълнение на
предвидените мерки.

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

(не повече от 4 страници)



Планът за действие на МИГ Ардино - Джебел за превръщане на целите в действия
включва няколко взаимосвръзани етапа, подредени във времева последователност.
Реализацията на целите на стратегията за водено от общностите местно развитие
започва със сключване на договор за нейното финансиране.
Първият етап на превръщане на целите в действия включва и официално
стартиране на работата на екипа. Това включва изпълнение на всички
административни процедури по изпълнение на стратегията за водено от
общностите местно развитие - информационни кампании, консултации, обучения,
организация на документооборота и др.Информационните кампании имат за цел да
информират населението от територията на МИГ за началото на изпълнение на
стратегията за водено от общностите местно развитие и възможностите, които тя
предлага за развитие на бизнес, консултациите ще подпомогнат усилията на
потенциалните бенефициенти за обсъждане на идеите за кандидатстване по
СВОМР, които имат и за изготвяне на проектни предложения, обученията ще бъдат
насочени към повишаване на административния капацитет на звената на МИГ и
също така към придобиване на умения относно подготовката и изпълнението на
проекти от страна на заинтересованите страни от територията на МИГ.
Организацията на документооброта на МИГ е от основно значение за успешното
прилагане на стратегията за ВОМР, тъй като ще осигурява прозрачност и
проследимост на прилагане на процедурите за работа на всички звена на МИГ и ще
документира всички процеси, свързани с изпълнението на стратегията.
Документацията на МИГ ще осигурява необходимата база данни за взимане на
правилни управленски решения от страна на УС и ОС на групата.

Следващият етап на превръщане на целите в действия обхваща откриването на
приеми за проекти към стратегията за ВОМР. За целта МИГ предвижда откриване
на целогодиши отворени приема по мерки от ПРСР, с възможност за затвяряне и
оценка и отново откриване – до изчерпване на финансовия ресурс. За мерките по
ОПРЧР се предвижда да се следи приема по националната програма за да няма
времево съвпадение. Мерките по ОПИК се предвижда са се отворят след изтичане
на първата година от стартиране на СВОМР с цел по-широко полуляризиране и
подготовка на потенциалните бенефициенти.

Следващ етап - оценка на проектите - организиране на работата на комисии по
оценка и класиране на проектите, изпращане на резултатите на РА за последваща
оценка. След потвърждение на оценката от страна на РА - МИГ участва в
сключването на договори.

Следващ етап – да се следи изпълнението на проектите - мониторинг и контрол -
посещения на място. Ако се установят проблеми – взимат се съответни мерки.

Хоризонтални действия - текуща и междинна оценка на стратегията, отчитане на
мнението на бенефициентите и заинтересованите страни относно изпълнението на



стратегията. Текущи анализи на данните по изпълнение на СВОМР и взимане на
съответните решения за предприемане на корективни действия, ако е необходимо.

8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която
показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и
описание на специфичната уредба относно оценката:

(не повече от 12 страници)

8.1. Организационна структура на МИГ:

– организационна структура/схема.

8.2. Управление на МИГ:

– органи за управление и контрол;

Всички правомощия и контролни функции са уредени в Устав на МИГ Ардино –
Джебел, приет на общо събрание от дата 26.04.2016г.

ОРГАНИ на МИГ

Чл. 10. 1.Върховен орган на сдружението е общото събрание.
2. Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

Общо събрание

Управителен съвет

Изпълнителен директор

Асистент Експерти по прилагане
дейностите на СВОМР

Счетоводител



ОБЩО СЪБРАНИЕ

По настоящем Общото събрание се състои от 121 члена, разпределени както
следва:
1. ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: 18 члена, от които:

Представители на местната власт (Кметовете на двете общини, Кметски
наместници, общинска администрация и общински съветници) - 2 члена -
представители на Общини Ардино и Джебел; Представители на Училища – 9 члена;
Представители на Детски градини – 7 члена
2. НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: 49 члена
физически лица - 12
съюз на инвалидите - 1
спортни клубове и нпо - 7
църковни настоятелства - 2
джамийски настоятелства - 2
читалища - 25
3.СТОПАНСКИ СЕКТОР: 54 члена
Земеделски производители –29
Микропредприятията от територията - 18
Представители на малкия и среден бизнес (МСП). - 5
- занаятчия - 1
- Болница за многопрофилно лечение – гр. Ардино - 1

Чл. 11. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението и има следните
права:

1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете и председателя на Управителния съвет,
определя числеността, продължителността на мандата и възнаграждението на
членовете на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. отм. /решение на общо събрание от 26.04.2010 г./
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението;



13. взема и други решения, предвидени в настоящия Устав.

Вземане на решения
Чл. 18 1. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

2. Решения по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да
се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Състав
УС се състои от 9 члена:

- ПУБЛИЧЕН СЕКТОР - 3
- НЕСТОПАНСКИ - 3
- СТОПАНСКИ - 3
В състав: 1. Община Ардино с БУЛСТАТ 000235750 - представлявана от Изет Изет
Шабан с ЕГН: 7211032400; 2. Община Джебел с Булстат 000235831 -
представлявана от Сейфи Сабри Мехмедали с ЕГН: 8302232401; 3. ОДЗ „Слънце” с
БУЛСТАТ: 108205098 - представлявано от Димитрина Петрова Александрова с
ЕГН: 6604234479; 4. Народно читалище «Любен Каравелов 1950» с.Млечино с
БУЛСТАТ: 108066683– представлявано от Мюмине Байрам Ахмед с ЕГН:
6107212412; 5. Народно читалище ”Родопска искра 1961” с.Жълтуша с БУЛСТАТ:
108063110 - представлявано от Виолета Евтимова Яворова с ЕГН: 5805242453; 6.
Народно читалище „Родопска искра - 1936” с. Мишевско с БУЛСТАТ: 108036540–
представлявано от Хатидже Дурмуш Якуб с ЕГН: 6604272416; 7. „Солак М.С.”
ЕООД с БУЛСТАТ 108515544 – представлявано от Метин Ахмед Солак с ЕГН:
6311142400; 8. ЕТ „ЕКО ТУР-РОСИЦА МИТЕВА” с БУЛСТАТ 202571277–
представляван от Росица Николова Митева с ЕГН: 7601302530; 9. Хълмие Хълми
Халил с ЕГН: 7208302434 – земеделски производител.

Управителният съвет:
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. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат



в правата на друг орган.
9. подготвя и представя до 31 май на всяка година информация за дейността на
сдружението  през предходната година пред централния регистър на ЮЛНЦ към
Министерство на правосъдието.

10. член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на
сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен
представител или изрично упълномощено физическо лице.

11. взема решение за участие в други организации;
12.взема решение за назначаване на  изпълнителен директор и друг персонал;

Председател на Управителния съвет

Компетенции: Председателят на управителния съвет има следните правомощия:
 представлява Сдружението;
 организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на

Управителния съвет;
 ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението;
 сключва договори с трети лица, организира изпълнението и упражняването

на правата и задълженията на Сдружението по тях, разваля и прекратява
същите и изобщо извършва всички правни и организира изпълнението на
всички фактически действия по договорите след решение на Управителния
съвет, взето при спазване изискванията на чл. 26 от Устава.

– описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и
персонала.

Съгласно Устава и изискванията на Наредба № 22, МИГ ще назначи следните
служители:
Изпълнителен Директор, двама експерти, асистент и счетоводител.

Изпълнителен директор:
Условия за назначаване и правомощия на изпълнителният директор
Изпълнителният директор трябва да има:
1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. професионален стаж най-малко 5 години;
3. управленски опит най-малко две години;



4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100
хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
Изпълнителният директор е длъжен да изпълнява решенията на всички органи на
сдружението.
Изпълнителният директор има следните задължения:
1.Организира и ръководи пряко дейността на сдружението;
2.Осъществява сътрудничество с български и международни институции и
организации по въпроси, свързани с дейността на сдружението;
3.Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и
съпътстват основния предмет на дейност на сдружението;
4.Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на
сдружението и изпълнението на стратегия за местно развитие;
5.Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира изпълнението
им;
6.Изпълнява и други дейности, съгласно длъжностна характеристика.

За изпълнителен директор на МИГ Адрино – Джебел ще бъде назначена г-жа
Хафизе Расим Чауш, която понастоящем е координатор на проекта за
подготвителни дейности по Мярка 19.1. от ПРСР и бивш изпълнителен директор на
СНЦ „МИГ Ардино” за период от 01.11.2011г. до 30.09.2015г. Също така в
настоящият момент тя е Началник отдел „Инвестиционни проекти” в Община
Ардино. Тя отговаря на всички поставени изисквания, като в допълнение е
изключителен експерт и доказан специалист в областта на прилагане на СМР и
работа по проекти. Тя ще бъде назначена на трудов договор за целия период на
изпълнение на СВОМР.

Изисквания към експертите:
Експертите, които ще бъдат назначени по прилагане на стратегията за ВОМР
трябва да имат:

1.завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";

2. професионален стаж най-малко две години.

За експерти ще бъдат назначени:
Експерт 1 : Бюлент Халибрям Ахмед, който понастоящем е старши специалист в
Общ. Джебел.
Експерт 2: Юджел Зафер Шакир, който понастоящем работи в община Ардино, но
също така е бил и експерт при прилагането на СМР на СНЦ „МИГ Ардино” до
30.09.2015г.
Те ще бъдат назначени на трудов договор за целия период на изпълнение на



СВОМР.
И двамата експерти отговарят на изискванията за заемане на тази длъжност, както и
са доказани специалисти в областта по прилагане и реализиране на проекти.
МИГ предвижда за назначи и асистент и счетоводител.
За счетоводител ще бъде назначена:
Мефкюре Емин Емрула, която отговаря изцяло на изискванията на чл.18 от Закона
за счетоводството.
За асистент ще бъде назначен:
Вейсел Мехмед Акиф, който отговаря на изискванията:
1.завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";

2. професионален стаж най-малко две години.

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

Община Ардино е реализирала проект подмярка „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални
местни инициативни групи в селските райони“ по ПРСР 2007 -2013г. по Договор №
РД50-188/03.06.2009 г.в рамките , на който бе създадено местното публично –
частно партньорство МИГ – Ардино.

СНЦ „МИГ-Ардино” е изпълнявала Стратегия за местно развитие на в периода от
13.10.2011 до 30.09.2015 година на стойност 3 813 626.52 лв по Договор № РД 50-
143 от 13.10.2011г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-
2013година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони.Проект:  „Изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО“.Също така СНЦ „МИГ-Ардино” е
реализирала и други проекти финансирани от ПРООН.За изпълнение на
настоящата СВОМР вече създаденото СНЦ „МИГ Ардино - Джебел” разполага с
офиси в град Ардино и помощен офис в град Джебел.По настоящем четиримата са
реализирали СМР през периода от 13.10.2011 до 30.09.2015 година от петте
служители на сдружението ще работят по реализацията на СВОМР, само единия
експерт ще е нов в екипа.

Офиса в седалището на Сдружението в гр. Ардино 6750, ул. „София” №12,
община Ардино, област Кърджали се състои от четири помещения:

- Кабинет на изпълнителния директор;
- Кабинет на екипа на МИГ /експерт, асистент, счетоводител/.;
- Архив;



- Конферентна зала.
Помещава се на първия етаж на сградата и има достъп /рампа, отговаряща на
нормативните изисквания/ за хора в неравностойно положение.
Сградата е с осъществен ремонт за внедряване на мерки за енергийна ефективност,
което респективно намалява разходите за отопление и изразходвана електроенергия.
Локацията на сградата е на изключително възлово място, като улицата също е
реконструирана по проект с достъп за хора в неравностойно положение до сградата.
Сдружението разполага с необходимото офис оборудвани и обзавеждане /маси,
столове, стелажи, компютри, принтери, интирнет, телефони и др./, обезпечаващи
напълно служителите.

Също така за управление на СВОМР е осигурен финансов ресурс в размер на 32 000
лв., който е 3,56% от необходимия финансов ресурс.

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:

Мониторинга и оценката се основават на един обобщен модел представляващ
съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените
действия, постигнатите резултати и осъществените въздействия.
Извършването на мониторинг на СВОМР е процес на системно и непрекъснато
събиране и анализ на информацията за хода на реализацията на СВОМР и
постигане на поставените цели, резултати и заложените индикатори. Получената
информация ще се използва за целите на управлението-осъществяване на контрол и
вземане на управленски решения за продължаване, изменение, допълване или
прекратяване на реализацията на СВОМР или за всеки един проект по отделно.
Основната цел е да се следят и измерват постигането на целите и индикаторите по
мерките на СВОМР в хода на тяхната реализация. Чрез мониторингът се прави
своевременен и изчерпателен преглед на отпуснатите финансови средства, по какъв
начин те са усвоени и какви резултати са постигнати. Основава се на главно на
събиране и обработка на информация - включително отчети, доклади, прегледи,
проверки на място, счетоводни документи, индикатори и др. Мониторингът на
СВОМР ще се извършва съвместно от УС, ИД и Звеното за управление на проекти
(ЗУП) съгласно правомощията им описани в Устава на СНЦ МИГ Ардино -
Джебел. Напредъкът в прилагането на Стратегията се докладва на Общото
събрание на МИГ ежегодно чрез годишен доклад за напредъка. Напредъкът на
СВОМР ще да се докладва регулярно – на шест месеца на УС с цел взимане на
превантивни мерки и/или изменения ако се налага. В резултат от анализа на
годишния (или шестмесечния) доклад за напредъка по изпълнение на СВОМР и
усвояване на средствата по мерки, ЗУП може да предложи на УС да бъдат
прехвърляни средства от бюджета на една мярка в бюджета на друга, или други
корективни мерки ако е наложително с оглед постигане на целите на СВОМР.
Оценката включва информация от мониторинга и от други източници на ефектите
от изпълнените интервенции. Ще се използват данни получени от мониторинг



системата, включващи индикатори за резултат и въздействие. Предвижда се
извършване на Междинна, Заключителна и Последваща (ex post) оценка чрез
която да се направи рекапитулация на цялостната реализация на СВОМР, на
получените резултати и осъществените въздействия. Тя ще има за цел да установи
как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността и ефективността на
извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели.
Анализират се факторите за постигнатите резултати, за устойчивостта им и
въздействието от изпълнението на мерките на СВОМР (директно и индиректно
въздействие).
Извършването на оценка също ще осигури на управлението механизми на контрол
чрез информация за разходите и за резултатите, като оценката ще включва:
Оценка на процеса - оценява се как и до каква степен се изпълнява СВОМР, в
съответствие със заложените цели (предварителния план). При оценка на процесите
ще обхване съответствието на извършваните дейности и интервенции със
законовите и нормативните изисквания и професионалните стандарти.
Оценка на резултатите - Тази част от оценката се съсредоточава върху
резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и нежелани
ефекти), за да се прецени ефективността на конкретната мярка от СВОМР.
Оценка на въздействието - оценката е насочена преди всичко към степента на
постигане на целите и въздейстието им като цяло. Това е по-дългосрочна оценка и
има синергичен и кумулативен характер, вземайки предвид вложени ресурси, хора,
време и получени реални резултати в края на периода.
Отправна точка за оценката са заложените набор от индикатори. Бенефициентите
на СВОМР трябва да предоставят периодично данни на ЗУП. Събраната
информация ще бъде обобщена и вписана в таблиците с индикаторите за
наблюдение. ЗУП ще поддържа актуална информация и база данни по отношение
на напредъка по изпълнението на СВОМР. Също така ще следи и информацията от
НСИ за социално-икономическата ситуация на територията, която ще се допълва от
изследвания, финансирани в рамките на междинната оценка.

9. Индикатори за мониторинг и оценка:

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително
брой създадени работни места:

(не повече от 1 страница)

Разработването на система от ключови индикатори за оценка на СВОМР са
съобразени със съществуващите и възможни източници на информация и степента
на важност за мониторинга и оценката на СВОМР. Базовата стойност ще е нула за
всички показатели, за да има обективна оценка на постигнатите резултати.



Източниците на информация за попълване базите данни за индикатори на
мониторинга ще са финалните отчети (ако е приложимо и междинни) на
бенефициентите, мониторинга и посещенията на място

Индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой стойно

ст

Изходен Брой проектни предложения,
консултирани от екипа на МИГ

110 х Отчети на МИГ

Брой и стойност предложения за
проекти, подадени  по СВОМР

97 х Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

97 База данни за
индикатори на
мониторинга

Брой и стойност финансирани
проекти по СВОМР

97 5 775
000

Регистър на
договорите

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

110 5 775
000

База данни за
индикатори на
мониторинг

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

110 5 775
000

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой и стойност на успешно
приключилите проекти

97 5 775
000

База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой подпомогнати предприятия:
микро, МСП

33 Х База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой подпомогнати земеделски
стопани: за земеделски; за незем.

30 Х База данни за
индикатори на



Дейности мониторинг

Брой подпомогнати туристически
дейности/ обекти и стойност на
инвестицията

10 х База данни за
индикатори на
мониторинг

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

Х 180000 База данни за
индикатори на
мониторинг

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

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

Брой квалифицирани безработни
лица/наети лица

60 х База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой новосъздадени предприятия 5 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой стопанства въвели иновации 7 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

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

Х 7 507
000

База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

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

7300 х База данни  за
индикатори на
мониторинг

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

15000 х База данни  за
индикатори на
мониторинг



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

5 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/ отчети

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

1000

х

База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

9.2. Индикатори по мерки:

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка)

Индикатори по мярка 4.1
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой Стойнос

т лв.

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

15 325 500 Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

15 325 500 База данни МИГ

Брой и стойност  финансирани
проекти

15 325 500 Регистър на
договорите

Брой подпомогнати стопанства 15 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети



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

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

Брой стопанства въвели иновации 5 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

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

Х 550000/

60000

База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 4.2
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой Стойнос

т лв.

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

7 225 500 Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

7 225 500 База данни МИГ

Брой и стойност  финансирани
проекти

7 225 500 Регистър на
договорите

Брой подпомогнати стопанства 14 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

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

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



Брой стопанства въвели иновации 5 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

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

Х 250000/

50000

База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 6.4
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой Стойнос

т лв

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

20 750 000 Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

20 750 000 База данни МИГ

Брой и стойност  финансирани
проекти

20 750 000 Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти 20 Х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой подпомогнати земеделски
стопани за незем. дейности

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

Брой подпомогнати
микропредприятия

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

Брой подпомогнати туристически
дейности/ Обекти и стойност на

17 100 000/ База данни  за
индикатори на



инвестицията 800000 мониторинг/финалн
и отчети

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

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

Брой предприятия въвели нов
продукт/услуга/технология

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

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

950 00
0/

100000

Х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой новосъздадени предприятия 3 Х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Годишен брой на туристите,
посещаващи подкрепените
туристически дейности

800 х База данни  за
индикатори на
мониторинг

Индикатори по мярка 7.2
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой Стойнос

т в лева

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

10 800000 Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

10 800000 База данни МИГ

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

10 800000 Регистър на
договорите



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

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

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

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

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

12 000 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 7.5
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой стойност

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

9 400 000 Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

9 400 000 База данни МИГ

Брой и стойност  финансирани
проекти по: по вид бенефициент

9 400 000 Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти:
по вид бенефициент,

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

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

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



Годишен брой на туристите,
посещаващи туристическите
обекти

5000 х База данни  за
индикатори на
мониторинг

Индикатори по мярка 7.6
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой стойност

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

2 80000 Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

2 80000 База данни МИГ

Брой и стойност  финансирани
проекти по: по вид бенефициент

2 Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти 2 х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

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

10000 Х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 120
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация
Брой стойност

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

7 100000 Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа

Брой и стойност на одобрените
проекти

7 100000 База данни МИГ

Брой и стойност  финансирани
проекти по: по вид бенефициент

7 100000 Регистър на
договорите

Брой успешно приключили проекти: 7 Х База данни  за



по вид бенефициент, индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Брой инициативи за местното
културно наследство

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

Брой инициативи за опазване на
природното наследства

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

Брой организирани
демонстрационни събития/арт
събития/фестивали/изложби

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

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

1000 Х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

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

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

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

1500 Х База данни  за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПРЧР
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация

Изходен Брой безработни лица, включени в
дейностите по мярката, в т.ч.

- Безработни участници с
ниско образование /под
средно/

- Продължително безработни

60

5

10

База данни  за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети



- Безработни над 54 години

- Безработни до 29 г.

10

5

30

Резултат Безработни придобили
квалификация

58 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Безработни лица започнали работа 60 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Работни места поддържани след
субсидирания период

30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/прове
рки на място

Индикатори по мярка 001 – 3 ОПРЧР
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация

Изходен Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. до 29 г.

30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

Резултат Самостоятелно заети /открили
микро или МСП /

25 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Обучени лица 30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Устойчива заетост 30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/прове
рки на място

Индикатори по мярка 001 – 4 ОПРЧР



Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на
информация

Изходен Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. до 29 г.

30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

Резултат Обучени/преквалифицирани лица 30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Устойчива заетост 30

Индикатори по мярка 001 – 5 ОПРЧР
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация

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

30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

Резултат Обучени/преквалифицирани лица 30 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Устойчива заетост 30

Индикатори по мярка 002 – 3 ОПРЧР
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация

Изходен Брой лица, обхванати от дейностите
по мярката

120 База данни  за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

Резултат Брой лица получили интергрирана
грижа

120 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал



ни отчети

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПИК
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация

Изходен Брой предприятия обхванати 7 База данни  за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

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

5 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Брой стартиращи предприятията,
получили подкрепа

2

Брой новоразкрити работни места 14

Индикатори по мярка 001 – 2 ОПИК
Вид Индикатор Цел до 2020 Източник на

информация

Изходен Брой обхванати МСП 5 База данни  за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

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

5 База данни  за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

Брой предприятията, въвели
иновация

1

Брой новоразкрити работни места 10



10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:

(не повече от 2 страници)

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:

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

– допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности: При
изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие МИГ Ардино -
Джебел ще следва политика на осигуряване на равен достъп на всички граждани -
заинтересовани лица до финансов ресурс, до обекти на инфраструктурата, продукти
и услуги, създадени чрез средствата по стратегията. С цел гарантиране на принципа
на закрила от дискриминация, още в процеса на подготовка на стратегията за
ВОМР МИГ предпие стъпки към постигане на максимална достъпност - чрез
пригоден за достъп на всички граждани офис, чрез използване на множество
информационни източници и постоянни срещи с населението на територията. Така
посредством инструментите за прозрачност, публичност и информация, свързани с
възможностите за финансиране, които се предоставят от страна на стратегията, ще
бъде продължена тенденцията за насърчаване на достъпа до инвестициите на
всички потенциални бенефициенти и широката общественост, което ще позволи
както пълноценно участие в изпълнението на проекти, така и ефективно използване



на стимулите за развитие, които те предлагат.

– създаване на условия за превенция на дискриминацията: За превенция на
дискриминацията при реализацията на стратегията ще се работи целенасочено за
подкрепа на представители на уязвими групи. По време на изпълнение на
стратегията за водено от общностите местно развитие се предвижда провеждането
на целенасочени обучения и информационни дейности, насочени приоритетно към
представителите на най-уязвимите групи на територията на МИГ Ардино – Джебел,
с цел повишаване на информираността и придобиване на умения за подготовката и
реализацията на проекти.

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): Устойчивото развитие
на територията изисква постигането на икономическия растеж да става успоредно с
процесите на социално сближаване, подобряване на средата за живот и непрестанна
грижа и опазване на околната среда. Съхранената природа е един от основните
ресурси на територията на МИГ и нейното опазване и защита за следващите
поколения е важна цел за местната общност. Единия приоритет от СВОМР е
свързан с именно с Опазване и популяризиране на природното и културно-
историческо наследство на територията. Целта е насочена към ангажиране на
местното население в инициативи за повишаване на информираността и
провеждане на събития по изучаване, съхраняване и популяризиране на културно-
историческо и природно наследство и превръщането му в източник за повишаване
атрактивността и просперитета на територията.

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:

Развитието и стимулирането на устойчив бизнес, подобрявяне достъп до заетост е
изведено в стратегическата цел на СВОМР. Посредством включените в стратегията
М 4.1 и М 4.2., както и М 6.4 са носочени към повишаване на
конкурентноспособността на земеделските стопанства и микропредприятия от
територията. В допълнение с подкрепата на мерките от ОПИК ще се повиши
конкурентноспособността на малките и средни предприятия от територията
посредством увеличаване на иновационната им дейност и стимулиране на
предприемачестовто и подобряване на пазарното им присъствие,
производителността. В резултат от подпомагане укрепването и утвърждаването на
микро, малките и средни предприятия от територията ще се осигури нарастване на
заетостта, увеличаване на доходите и задържане на населението на територията,
което е изведено като цел в СВОМР. В допълнение изпълнението на мерките от
ОПРЧР  ще осигури квалификация и заетост на безработни лица от територията.



Изпълнението и на останалите мерки се очаква да доведе до създаване на работни
места, повишаване на квалификацията и др. Очаква се стратегията да има силно
положително въздействие върху местния бизнес и намеренията на инвеститори и
предприемачи, които ще получат практическа възможност за създаване на нови
работни места и запазване на съществуващите. Целта е разкриване на максимален
брой нови работни места, положително влияние върху пазара на труда и в крайна
сметка решаване на част от натрупаните социални проблеми на територията

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:

Чрез прилагането на стратегия за водено от общностите местно развитие,
финансирана със средства от три фонда – ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ, МИГ Ардино –
Джебел си поставя за цел постигането на максимален ефект от концентриране на
подкрепата върху интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по
отношение на преодоляването на проблемите на територията. Общите за подхода
ВОМР приоритети намират отражение и в стратегията на МИГ и са свързани с:
насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; интегриран
подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности и за използване потенциала
на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на
въвеждането им в практиката; насърчаване на устойчивата и качествена заетост;
повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация на  дейности.
Целите на стратегията допринасят и за изпълнение на специфичните за всяка
програма цели:

 на ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР: развитие и стимулиране на предприемачество и
устойчив бизнес; развитие на динамична жизнена среда и подобряване
качеството на живот; развитие на териториална идентичност;

 на ОПИК: инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните
предприятия (МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и
намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези
територии; насърчаване на иновационната активност, разработването и
внедряването на иновации от и на тези територии; подобряване на достъпа до
финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви
предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и
възможности за повишаване на доходите му.

 на ОПРЧР: преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите
територии по отношение на пазара на труда и социалното включване;
устойчива и качествена заетост за уязвими групи;


