
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ 
1. Описание на МИГ:  
Сдружение с нестопанска цел „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“  изпълни 
проект по Договор № РД 50-89/17.08.2016 г., осъществявен с финансовата подкрепа на под-
мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На проведени срещи между 
общинските ръководства на община Червен бряг и община Искър се обсъди възможността 
СНЦ „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг” да разшири обхвата си на дейност с 
територията на Община Искър. В следствие на това СНЦ „МИГ Карлуковски карст - Червен 
бряг” разшири обхвата си на дейност с територията на Община Искър. Паралелно с 
изпълнението на проекта по под-мярка 19.1 на ПРСР от  Сдружение с нестопанска цел „МИГ 
Каркуковски карст – Червен бряг” по под-мярка 19.1 на територията на община Червен бряг, 
Община Искър, като представител на публичния сектор, заедно с представители на 
стопанския и нестопанския сектор от община Искър изпълни необходимите дейности за 
разработване на СВОМР на своята територия. След присъединяване на територията на 
община Искър към МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг“, сдружението се преименува на 
СНЦ Местна инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“). В тази връзка, настоящата Стратегия за водено 
от общностите местно развитие за периода до 2020 г., включва община Червен бряг и 
община Искър. 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ обхваща територията на двете общини – 
Червен бряг и Искър. Общата площ на територията е 729,68 кв. км., от която 5,35 % 
урбанизирана територия. Селищната мрежа на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър се състои от общо 18 населени места – 3 града - град Червен бряг и град Койнаре 
(община Червен бряг), град Искър (община Искър) и 15 села. Населените места в община 
Червен бряг са 14, от които двата града – общинският център Червен бряг и гр. Койнаре и 12 
села. Населените места в община Искър са общо четири – общинският център град Искър и 
още 3 села. 
Обща характеристика на територията  
Територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се намира в  
Северозападния район за планиране (NUTS 2). Двете общини, обхванати от местната 
инициативна група се намират в административните граници на област Плевен, като имат 
обща териториална граница. 
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Град Червен бряг е град от четвърто ниво според макро-пространствената структура са 
полюсите на растеж урбанистичните центрове от различен ранг в полицентричната 
урбанистична мрежа на страната, включен в системата от полюси на растеж в  областта - 
четвърто  йерархично  ниво  с  микрорегионално  значение  -  част  от агломерационния 
ареал на град Плевен с национално значение. Тези градове са с относително стабилно 
развитие и имат важни обслужващи функции за съседните малки общини. Град Червен бряг  
има  благоприятно  географско  местоположение,  добре  изградена транспортна 
инфраструктура, богато разнообразие на природни условия, характерен селскостопански  
ландшафт,  както  и  множество  защитени  територии  и  природни  забележителности. 
Червен бряг е един от важните икономически центрове в общината и областта, заради  
наличието  на  силен  селскостопански  сектор,  хранително-вкусова промишленост, 
производство на мебели, трикотаж. През града минава ж.п. линията София – Варна, както ѝ 
начало за теснолинейните ж.п. линии за Оряхово и  Златна  Панега.  В  непосредствена  
близост  до  града  преминава първокласният  път  I - 3  Русе – Бяла – Плевен – София  /Е-83/ 
- основната транспортна ос в област Плевен. Това обуславя града като важен транспортен 
ж. п. и шосеен възел. 
Град Искър - пето ниво – много малки градове и села, центрове на общини. Тези селища са 
административни, стопански и обслужващи центрове за населението на местно ниво. 
Общата територия на МИГ е 724 778,44 дка. В структурата на поземления фонд най-голям 
дял заемат селскостопанските територии – 586 231,116 дка които представляват 80,88 % от 
общата площ на територията на МИГ, като техният най-голям дял се запазва и във всяка от 
двете общини. Териториите за нуждите на горското стопанство заемат 10,99 % от площта на 
МИГ (76 672,971 дка), а населените места – 4,04%. 
Обща характеристика на икономиката, заетост и безработица  
Икономическото развитие на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ през последните години се характеризира с общите белези на икономическото 
развитие на страната като цяло, но в двете общини в състоянието и структурата на 
икономиката има значителни разлики, основани на различната големина и развитие на всяка 
от двете общини. 
С водещи икономически функции в община Червен бряг е вторичният сектор, който 
включва преработващата промишленост, допълван от обслужването, което я определя като 
община с промишлено-обслужващи функции. Индустриалният сектор  определя  
икономическия  облик  на  община  Червен бряг. Прекратена е изцяло дейността на 
структуроопределящо предприятия от военно-промишления комплекс, в резултат на което в 
структурата на икономиката в община Червен бряг като водещи се очертават следните 
отрасли: металообработващ, текстилен, хранително-вкусов и мебелен.  
В икономическо отношение община Искър се характеризира с приоритетно развитие на 
селското стопанство и подотраслите на леката промишленост. Природните дадености 
в общината създават възможност  за развитието на зърнопроизводство, 
зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и животновъдство. В община Искър, която от 
икономическа гледна точка има предимно аграрен облик, селското стопанство осигурява 
най-голяма заетост през всяка от изследваните години, заемаща дял над 38 %. 
Основна роля в икономиката на община Червен бряг заема преработващата промишленост, с 
дял от произведената продукция от предприятията в размер на 66,5 % (143 598 хил.лв.), на 
следващо място е сектор търговия с дял от 12,6 % (27 254 хил.лв.), селското и горско 
стопанство – 10,2 % (21 965 хил.лв.), строителството с 5,4 % дял (11 658 хил.лв.) от 
произведената продукция от предприятията през 2015 г. В община Искър на първо място с 



3 
 

55,3 % от произведената продукция (23 071 хил.лв.) са предприятията от селското и горско 
стопанство, на следващо място с 31,6 % (13 204 хил.лв.) е преработващата промишленост. 
Най-голям дял в структурата на заетостта по сектори заема преработващата промишленост. 
Тя осигурява заетост 44,2 от заетите лица или общо 1882 работни места на територията на 
МИГ (1699 в община Червен бряг и 123 в община Искър) през 2015 г. На следващо място по 
осигурена заетост през 2015 г. на територията на МИГ е секторът на търговията, която 
осигурява 25, % от заетите работни места на територията на МИГ (948 в община Червен бряг 
и 107 в община Искър). На трето място е селското и горско стопанство, общ дял на 
територията на МИГ 11,1 % или 267 заети в община Червен бряг и 191 заети в община 
Искър. 
Равнището на безработицата във всяка от общините Червен бряг и Искър е значително по-
високо от средното за страната. Към 31.12.2015 година регистрираните безработни лица на 
територията на МИГ са 3 511 души (за община Червен бряг 2 844, за община Искър – 667). 
При средногодишно равнище на безработицата в община Искър през 2014 г. от 45,5 %, 
през 2015 г. безработицата намалява с 6,18 процентни пункта (106 души), което е  38,87 %. 
Средногодишното равнище на безработицата в община Червен бряг през 2014 г. е 29,9 % и 
намалява през периода 2014 – 2016 г. с 3,7 процентни пункта (с 383 души) до 26,2 %. 
Високото ниво на безработица на територията на МИГ е сред основните проблеми в двете 
общини. 
Туризмът се явява добра перспектива и възможност за устойчиво развитие. Богатото 
историческо, културно, архитектурно и духовно наследство представляват добра 
начална база с голям потенциал за развитието на туристическия отрасъл на 
територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 
– списък на общините, 
обхванати от МИГ;  Община Червен бряг и Община Искър 

– списък на населените 
места, обхванати от 
МИГ;  

№ № по 
ЕКАТТЕ населено място 

№ № по 
ЕКАТТЕ населено място 

 1537 Червен бряг 10 63361 с.Рупци 
1 06433 с.Бресте 11 70281 с.Сухаче 
2 14934 с.Глава 12 72206 с.Телиш 
3 16540 с.Горник 13 80501 гр.Червен бряг 
4 20383 с.Девенци 14 81551 с.Чомаковци 
5 37863 гр.Койнаре  1523 Искър 
6 43311 с.Лепица 15 22438 с.Долни Луковит 
7 61580 с.Радомирци 16 55782 гр.Искър 
8 61950 с.Ракита 17 56493 с.Писарово 
9 62503 с.Реселец 18 69095 с.Староселци 

 

– брой жители на 
териториите, обхванати 
от МИГ. 

№ брой 
жители1 населено място 

№ брой 
жители населено място 

 
25 442 

община Червен 
бряг 

10 
1109 с.Рупци 

1 401 с.Бресте 11 634 с.Сухаче 
2 1214 с.Глава 12 877 с.Телиш 
3 1034 с.Горник 13 11618 гр.Червен бряг 
4 564 с.Девенци 14 948 с.Чомаковци 

                                                           
1 НСИ, 2016 
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5 3359 гр.Койнаре  6 287 община Искър 
6 387 с.Лепица 15 1654 с.Долни Луковит 
7 1517 с.Радомирци 16 2939 гр.Искър 
8 793 с.Ракита 17 781 с.Писарово 
9 987 с.Реселец 18 913 с.Староселци 

Общ брой жители: 31 729 
 

1.2. Карта на територията: 
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Карта на територията  
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:  
Подходът ВОМР е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в 
разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите 
предизвикателства. Чрез този подход, със сравнително малки финансови инвестиции, може 
да се окаже значително влияние върху живота на хората и да се генерират нови идеи. 
Основно предимство и фактор за очаквания успех от прилагането на подхода е принципът на 
планиране на Стратегията – „отдолу-нагоре“: 
 Местното население – заинтересованите страни имат по-добро познаване за местните 

предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание и за наличните ресурси и 
възможности на територията; 

 Те са в състояние да мобилизират местни ресурси за процеса на развитие по начин, 
който не може да се осъществи с подходи отгоре-надолу;  

 Това дава на местните заинтересовани страни по-голямо чувство за отговорност и 
ангажираност към проектите, което им позволява да се възползват най-добре от 
местните активи. 

Следвайки принципа „отдолу-нагоре“, настоящата стратегия е разработена изцяло въз основа 
на местните потребности и потенциал, изведени в следствие на широко-обхватно проучване 
и консултиране с местната общност, характеристиките и предимствата на територията на 
МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. 

2.1. Описание на процеса – проведени срещи, семинари, конференции, обучения и 
обществени обсъждания): 
Процесът на участие на общността включва следните проведени събития, обучения и 
обсъждания: 

Популяризиране процеса на разработка на стратегията: 
1. Две информационни срещи, проведени по проекта по под-мярка 19.1 в община 

Червен бряг.  
На 12 октомври 2016 г. се проведоха две информационни срещи в двата града на 
територията на община Червен бряг – Град Червен бряг и град Койнаре. Интересът към 
информационната кампания беше голям. На проведените информационни срещи се 
акцентира върху процеса на разработване на Стратегията за ВОМР и включването на 
местната общност в него. На срещите присъстваха общо 26 човека, представители на 
всички заинтересовани страни, съгласно таблицата по-долу. На информационните срещи 
бяха представени новите възможности, които предлага Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. и другите програми, финансиращи подхода ВОМР за местните 
общности и предстоящите дейности в процеса по изпълнение на проекта за подготовка на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Карлуковски карст – Червен 
бряг - Искър. 
 Една информационна среща (не влизаща в обхвата на проекта по под-мярка 19.1) в 

град Искър, община Искър се проведе на 13.10.2016 г. Присъстващите на срещата 
бяха представители на вички заинтересовани страни от община Искър – общо 12 
човека, представители на публичния, стопанския и нестопански сектор от община 
Искър, в т.ч. на следните заинтересовани страни – община Искър, образователни 
институции, читалища, земеделски производители, микропредприятия извън сектор 
земеделие. 

Общо информационни срещи: 3 бр. – 2 в община Червен бряг (26 присъстващи) и 1 в 
община Искър (12 присъстващи). 

2. Два еднодневни информационни семинара, проведени по проекта по под-мярка 
19.1 в община Червен бряг на 27 октомври 2016 г. в град Червен бряг и град Койнаре. 

На двата информационни семинара присъстваха общо 42 човека, представители на всички 
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заинтересовани страни, съгласно таблицата по-долу. На семинарите беше подробно 
разяснен подхода на планиране на Стратегията за ВОМР, важността от включването на 
максимално широк кръг от заинтересованите страни в процеса и бяха представени всички 
възможности, които предоставя подхода ВОМР и финансиращите го програми през периода 
2014 – 2020 г. 
 Информационен семинар (не влизащ в обхвата на проекта по под-мярка 19.1) в град 

Искър, община Искър се проведе на 28.102016 г. Присъстващите на семинара бяха 
представители на всички заинтересовани страни от община Искър – общо 16 човека, 
представители на публичния, стопанския и нестопански сектор от община Искър, в 
т.ч. на следните заинтересовани страни – община Искър, образователни институции, 
читалища, земеделски производители, микропредприятия извън сектор земеделие.  

Общо информационни семинари: 3 бр. – 2 в община Червен бряг (42 присъстващи) и 1 в 
община Искър (16 присъстващи). 

3. Две еднодневни информационни конференции, проведени по проекта по под-мярка 
19.1 в община Червен бряг на 18 и 19 януари 2017 г., съответно в град Червен бряг и 
град Койнаре. 

И на двете срещи интересът беше засилен. Присъстващите общо 107 (52 на 18.01.2017 и 55 
на 19.01.2017), бяха представители на всички заинтересовани страни.  
Освен представянето на процеса на разработване на стратегията бяха обсъдени 
възможностите и перспективите за развитие, потребностите и нуждите на 
заинтересованите страни към стратегията, неоползотворения потенциал на 
територията и основните приоритети за развитие. На срещите бяха представени и добри 
практики от прилаганите до момента стратегии за местно развитие на подхода  ЛИДЕР 2007-
2013 г.  

Обучения на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери 
4. Две еднодневни обучения за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите, 

проведени по проекта по под-мярка 19.1 в община Червен бряг на 17 и 18 ноември 
2016 г. в град Червен бряг 

В двете обучения се включиха общо 25 човека, в т.ч. 8 представители на публичния сектор, 
11 на стопанския и 6 на нестопанския сектор. 

5. Обучение за местни лидери – две еднодневни обучения, проведени по проекта по 
под-мярка 19.1 в община Червен бряг на 24 и 25 ноември 2016 г.  

Обученията бяха с продължителност един ден и се проведоха в град Червен бряг, като в тях 
се включиха общо 41 човека – представители на заинтересованите страни. 
 Обучение за екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери (не 

влизаща в обхвата на проекта по под-мярка 19.1) в град Искър, община Искър се 
проведе на 09.01.2017 г.  

Обучението се проведе в град Искър, община Искър и в него се включиха общо 18 човека. 
Продължителността на обучението беше един ден.  
Общо обучения: 5 бр. – 4 еднодневни в община Червен бряг (66 присъстващи) и 1 
еднодневно в община Искър (18 присъстващи). 
В периода на провеждане на информационната кампания за популяризиране и подготовка на 
процеса на разработване на Стратегията за ВОМР се извърши и проучване на 
заинтересованите страни, чрез анкетно проучване, въз основа на което беше изготвен 
анализ на техните нужди, очаквания и готовност за участие при одобряване на стратегията. 
Паралелно с проучването на ЗС се извърши и социално-икономическо проучване на 
територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. Въз основа на 
проучванията и консултирането с местната общност се премина към следващия етап от 
разработването на стратегията за ВОМР, а именно дефиниране на приоритетите за развитие, 
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въз основа на местните потребности и потенциал, в резултат на което се разработи 
индикативна стратегическа и финансова рамка на Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. Следващите проведени събития имаха за 
основна цел: консултиране със заинтересованите страни във връзка с разработена 
индикативна стратегическа и финансова рамка на стратегия за ВОМР на МИГ „Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“ за периода до 2020 г. 

Срещи и обществени обсъждания, свързани с консултиране подготовката на 
стратегията 

6. Еднодневни работни срещи – 2 бр., проведени по проекта по под-мярка 19.1 в 
община Червен бряг на 14 ноември 2016 г. в град Червен бряг 

Срещите бяха проведени паралелно в заседателната зала на ОбС - Червен бряг и Ритуалната 
зала на община Червен бряг на 14 ноември 2016 г. В двете работни срещи участваха общо 25 
представители на заинтересованите страни.  За по-ефективни дискусии срещите бяха 
разделени по сектори – на едната среща присъстваха представители на публичния сектор – 
общо 11 души, а в другата работна среща взеха участие общо 12 представители на 
стопанския и нестопански сектор от община Червен бряг.  
 Работна среща (не влизаща в обхвата на проекта по под-мярка 19.1) в град Искър, 

община Искър се проведе на 14 ноември 2016 г. Присъстващите на срещата бяха 
представители на всички заинтересовани страни от община Искър – общо 10 човека.  

Основна цел на работните срещи бяха представяне на възможностите за кандидатстване в 
рамките на стратегия за ВОМР и идентифициране на проектни идеи, проектна готовност, 
индикативни бюджети, с цел идентифициране на мерки за разработваната стратегия. 
Общо работни срещи: 3 бр. – 2 в община Червен бряг (25 присъстващи) и 1 в община 
Искър (10 присъстващи). 

7. Еднодневни информационни срещи за консултиране с местната общност – 3 бр., 
проведени по проекта по под-мярка 19.1 в община Червен бряг на 15 ноември 2016 г. 
в град Червен бряг 

На трите срещи взеха участие общо 62 представители на заинтересованите страни на трите 
срещи. Срещите се проведоха паралелно за всеки от трите сектора – публичен стопански и 
нестопански в три различни зали в град Червен бряг (Заседателна зала на ОбС – Червен бряг, 
Зала на НЧ „Светлина1999“ и Ритуална зала на община Червен бряг).  
 Информационна среща (не влизаща в обхвата на проекта по под-мярка 19.1) в град 

Искър, община Искър се проведе на 15 ноември 2016 г. Присъстващите на срещата 
бяха представители на всички заинтересовани страни от община Искър – общо 20 
човека.  

Общо информационни срещи: 4 бр. – 3 в община Червен бряг (62 присъстващи) и 1 в 
община Искър (20 присъстващи). 
Цел на срещите беше представянето на резултатите от проучването до момента (вкл. 
анкетата) и първоначален вариант на стратегическата част и финансовия план на СВОМР. 
Представителите на заинтересованите страни дискутираха предложението за стратегическа и 
финансова рамка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“, изведено на база провеждащото се анкетно проучване и обобщени данни от 
социално-икономическия анализ на общините. В рамките на тези срещи се акцентира върху 
възможните мерки, които предоставя стратегията за ВОМР  за всяка от съответните 
заинтересовани страни, избрани и заложените стратегическата рамка за изпълнението на 
целите и приоритетите на стратегията. 

8. Обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР – 2 бр., 
проведени по проекта по под-мярка 19.1 в община Червен бряг на 9 декември 2016 г. в 
град Червен бряг. Присъстващите на двете обществени обсъждания в град Червен 
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бряг бяха общо 83 човека – представители на всички заинтересовани страни. 
 Обществено обсъждане (не влизащо в обхвата на проекта по под-мярка 19.1) в град 

Искър, община Искър се проведе на 12 декември 2016 г. Присъстващите на срещата 
бяха представители на всички заинтересовани страни от община Искър – общо 9 
човека. 

След поредицата от срещи за консултиране на стратегията с местната общност беше 
разработен първи вариант на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър“, отразяващ нуждите и очакванията на заинтересованите страни, който беше 
представен на обществените обсъждания. Интересът към тях беше голям, в трите 
обсъжданията участваха общо 92 представители на заинтересованите страни. На събитията 
беше представен окончателният проект на Стратегия за ВОМР - финалната стратегическа и 
финансова рамка.  
Общо обществени обсъждания: 3 бр. – 2 в община Червен бряг (83 присъстващи) и 1 в 
община Искър (9 присъстващи). 
Последният етап от консултирането на Стратегията за ВОМР, завърши с представянето на 
Проект на СВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за периода до 2020 г. 
на Общото събрание на МИГ. 

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

Общият брой представители на заинтересовани страни, присъствали на срещите, 
обученията и обсъжданията, включили се процеса на разработване на стратегията е 
496, разпределени по сектори, както следва: 

• Публичен сектор – 182 
• Стопански сектор - 157 
• Нестопански сектор - 157 

Разпределението на участващите групи заинтересовани страни във всички събития по 
проекта по под-мярка 19.1, проведени на територията на община Червен бряг и извън 
проекта за територията на община Искър е както следва (включително присъстващите на 
допълните информационни, консултативни събития, работна среща, обществено обсъждане 
и обучение, организирани и проведени от община Искър): 

Заинтересована страна 

Популяризиране 
процеса на 

разработка на 
стратегията 

Обучения на екипа 
на МИГ, 

представители на 
партньорите и 
местни лидери 

Срещи и 
обществени 
обсъждания, 

свързани с 
консултиране 

подготовката на 
стратегията 

Дейност, съгласно проекта по под-мярка 19.1 1.1 1.3 1.4 2.1 2.2 2.1/ 
2.2  

4.1 4.3 4.4 

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР 16 16 51 8 11 11 14 24 31 
1. Общини, кметства и други публични 
органи (кметове на населени места и 
кметски наместници, общински съветници 
и общинска администрация) 

12 13 51 8 11 9 12 16 27 

2. Образователни и обучителни 
организации (учебни заведения от 
системата на основното и средното 
образование - училища и професионални 
гимназии, детски градини, детски ясли) 

4 3    2 2 8 4 

СТОПАНСКИ СЕКТОР 14 19 20 11 19 5 14 30 25 
3. Микропредприятия извън сектора на 
земеделието 

1 7 9 4 4 2 3 17 12 

4. Малки и средни предприятия извън 
сектора на земеделието  

5 4 6 2 2  2 6 5 
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5. Земеделски производители и 
преработватели 

8 8 5 5 13 3 9 7 8 

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 8 23 36 6 11 2 7 28 36 
6. Културни организации (вкл. читалища, 
културни дейци – ФЛ и др.) 

7 21 32 5 8 2 6 18 34 

7. Местни поделения на 
вероизповеданията 

      1 2  

8. НПО от всички сектори 1 2 4 1 3   8 2 
общо, в т.ч.: 38 58 107 25 41 18 35 82 92 

община Червен бряг 175 66 170 
община Искър 28 18 39 

 Популяризиране 
процеса на 

разработка на 
стратегията 

Обучения на 
екипа на МИГ, 

представители на 
партньорите и 
местни лидери 

Срещи и 
обществени 
обсъждания, 
свързани с 

консултиране 
подготовката на 

стратегията 
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3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:  
Селищна мрежа: Територията, обхваната от МИГ включва 18 населени места, от които 3 
града и 15 села. Съгласно категорията на административно-териториалните и 
териториалните единици на МРРБ, най-развитите от комплексна гледна точка населени 
места на територията на МИГ-Червен бряг - Искър са градовете:  гр. Червен бряг (кат. 3), 
град Койнаре и град Искър (кат.4). От селата на територията на двете общини, най-развити 
са: в община Червен бряг – с.Глава, с.Горник, с.Радомирци, с.Рупци, с.Телиш, с.Чомаковци 
(всички от кат.5), както и с.Долни Луковит (кат.5, община Искър). Останалите населени 
места са категоризирани с ниските категории 6 и 7. На територията на МИГ няма нито едно 
населено място с под 100 жители или с най-ниската интегрална оценка според набора от 
критерии и показатели - категория 8. Гъстотата на населението на територията на МИГ 
Карлуковски карст Червен бряг - Искър по данни на НСИ към 31.12.2015 г. е 44,29 жители на 
1 км2, като за община Червен бряг, чиято територия е почти два пъти по-голяма от 
територията на община Искър, този показател е 53,32 жители на 1 км2, а за община Искър – 
26,31 жители на 1 км2. 
Релеф и хидрография: Територията на МИГ е разположена в Дунавската равнина.  Релефът 
й е разнообразен -  от типичните низини по поречието на реките Искър и Златна Панега, 
които лъкатушат живописно в равнината, до стръмни и почти отвесни.  Южната  част  на 
община Червен бряг  се характеризира с карстови долини на река Искър и притоците й в 
районите на гр.Червен бряг, с. Реселец и с. Бресте. Те се отличават със своите красиви 
отвесни, обрасли със зеленина брегове, които са рядкост в този край на страната и са 
привлекателни обекти за туризъм. Хидрографската картина на територията на МИГ се 
формира основно от река Искър (за двете общини – Червен бряг и Искър), река Златна 
Панега, преминаваща само през територията на община Червен бряг, както и притоците и р. 
Писаровска и Гостилска бара, преминаващи през община Искър. 
Климат: Територията на МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг - Искър попада в умерено-
континенталната  климатична област  към  Европейско-континенталната  климатична  
подобласт. Температурите  носят  белезите на  континенталното  влияние - горещо лято и 
студена зима. Средните годишни температури са 10-13°С. 
Почви: Територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър попада в 
Севернобългарската лесостепна почвена зона. Основните почвени типове тук са черноземни 
почви, сиви горски и алувиално - ливадните. Като цяло почвите на територията на МИГ се 
отличават с високо естествено плодородие и в съчетание  с  умерено-континенталния  
климат  благоприятстват  отглеждането  на зърнени, зеленчукови,  технически,  маслодайни  
и  фуражни  култури  и  лозя.  Най-високо естествено плодородие имат черноземите, 
алувиално-ливадните почви и част от  сивите  горски  почви,  които  се  използват  за  
отглеждане  на  зърнени  култури, захарно цвекло, слънчоглед, зеленчуци, лозя и др. 
Доминирането на  плодородните  типове  са предпоставка за високия относителен дял на 
обработваемите почви, за производството на разнообразна земеделска растителна 
продукция и получаването на високи добиви. 
Демографска характеристика: Населението на МИГ към  31.12.2015 е 32 321 души. Налице 
е намаляването на населението, най-вече на хората в трудоспособна възраст, което се дължи 
на множество причини, сред които миграцията към по-големите градове, високите нива на 
безработица, ниските доходи и др. За изследвания период (2011 – 2015 г.) населението на 
МИГ Карлуковски карст -Червен бряг - Искър намалява с 5,92 % или с 2 033 души. 
Населението на община Червен бряг е намаляло с 6,03 %, а населението на община Искър с 
5,47 % през 2015 г. в сравнение с 2011 г. В абсолютни стойности за същия период 
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населението на община Червен бряг е намаляло с 1 662 души, а населението на община 
Искър с 371. Половата структура на територията на МИГ е балансирана, като тя е по-
равномерна при населението на община Искър. Към 31.12.2015 г. жените представляват 50,1 
% от населението на МИГ или 16 205, а мъжете са с 0,2 % пункта по малко или общо 16 116.  
Естественият прираст е отрицателен през целия изследван период 2013-2015 г. 
Динамиката на показателя във всяка от двете общини е различна. В община Червен бряг се 
наблюдава негативна тенденция при отчитането на показателя, докато в община Искър, 
тенденцията за периода е по-скоро положителна. Механичният прираст на територията на 
МИГ също е отрицателен през целия изследван период. Миграционните процеси се 
ускоряват през 2015 г. в община Червен бряг. Налице е тенденция на продължаващо 
застаряване на населението. То се изразява в намаляване на относителния дял на населението 
под трудоспособна и нарастване дела на населението над трудоспособна възраст през 
изследвания период 2013 – 2015 г. С най-бързи темпове намалява активното население, 
въпреки факта, че през всички изследвани години тези лица са най-голямата част от 
населението. Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението. То се 
изразява в намаляване на относителния дял на населението под трудоспособна и нарастване 
дела на населението над трудоспособна възраст през изследвания период 2013 – 2015 г. 
Общо за територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър в етническата 
структура на населението превес има българската етническа група – 93,5 %, следвана от 
ромска – 43,53 % и турската – 1,2 %, от населението по данни от преброяването през 2011 г. 
Цялостната демографска картина за МИГ е неблагоприятна, населението застарява, както в 
резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилени 
миграционни процеси. Това създава предпоставки за повишен риск от социално изключване 
на най-възрастните и самотноживеещите, които нарастват като относителен дял в общата 
численост на населението. 
Равнището на безработицата във всяка от общините Червен бряг и Искър е значително по-
високо от средното за страната. През периода 2014 – 2016 г. безработицата в община Червен 
бряг е намаляла с 3,7 процентни пункта (с 383 души). Данни за община Искър не са 
предоставени за 2016 г., но през предходните две години и при нея се наблюдава намаление. 
При средногодишно равнище на безработицата в община Искър през 2014 г. от 45,5 %, през 
2015 г. безработицата намалява с 6,18 процентни пункта (106 души). Въпреки намалението 
на средногодишното равнище на безработицата в община Червен бряг през изследвания 
период, темповете на намаление са много малки и в края на периода (2016 г.) нивото на 
безработица в общината е 3,7 пъти по-високо от средното за страната, докато през 2014 г. то 
е 2,6 пъти по-високо. Към 31.12.2015 година регистрираните безработни лица на територията 
на МИГ са 3 511 души (за община Червен бряг 2 844, за община Искър – 667). Равнището на 
безработицата и в двете общини намалява през 2015 г., в сравнение с 2014 г., в община Искър 
то е значително по-високо от равнището в община Червен бряг и повече от пет пъти по-
високо от средното за страната през всяка от разглежданите години. Перспективите за 
разкриване на нови работни места са свързани предимно с инвестиции в малък и среден 
бизнес в областта на индустрията, леката промишленост и услугите. Най-голям дял в 
осигурените работни места на територията на МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър през 2013, 2014 и 2015 г. заема преработващата промишленост. В динамиката на 
осигурената заетост от този сектор се наблюдава нарастване както в дела, така и в 
абсолютната стойност на заетите лица през 2014 г. в сравнение с 2013 г., след което през 
2015 г. броят на заетите леко намалява, но относителният дял се запазва, основно поради 
намалената заетост. Тенденцията в този сектор, които осигурява по-устойчива заетост е 
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благоприятна. 
Образование: На територията на МИГ – Карлуковски карст Червен бряг - Искър 
функционират 16 общински училища (3 СОУ, 8 ОУ и 1 НУ и 4 професионални гимназии). 
Пет от тях са средищни (СУ "Христо Смирненски" – град Искър, ОУ "Отец Паисий" – 
с.Радомирци, ОУ "Хр.Смирненски" – град Червен бряг, СУ "Д-р Петър Берон" – град Червен 
бряг, ОУ "Христо Ботев" – с. Чомаковци).  На територията на МИГ Карлуковски карст – 
Червен бряг - Искър няма защитени училища. Сградният фонд на училищната 
инфраструктура в община Червен бряг е в добро състояние. Всички училища на територията 
на гр. Червен бряг са газифицирани. Наличната спортна база в училищата на много места е 
недостатъчна или не е на необходимото равнище, което поражда нужда от обновяване. В 
училищата с целодневно обучение е осигурено столово хранене. Почти всички училища са 
обезпечени с медицинско обслужване, разкрити са здравни кабинети в училищата и детските 
градини. Материалната база в образователната инфраструктура в община Искър е в 
сравнително добро състояние. Общият брой ученици на територията в училищата на МИГ – 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър за учебната 2015/2016 г. е 3359 или с 88 ученика 
по-малко в сравнение с предходната учебна година (2014/2015 г.). Общият брой деца в 
шестте детски градини на територията на МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг - Искър 
през учебната 2015/2016 г. е 962, от които 802 в детските градини в община Червен бряг и 
160 в община Искър. Значително намаляват децата в община Червен бряг, от 880 през 
учебната 2013/2014 г. до 802 през 2015/ 2016 г. Темпът на намаление е постоянен в община 
Червен бряг през трите години. В община Искър децата през 2013/2014 г. са 142, след което 
се увеличават на 173 през следващата година и намаляват на 160 през учебната 2015/2016 г. 
На територията на МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг - Искър функционират общо три 
детски заведение тип детски ясли – две в община Червен бряг с общо 96 деца към 31.12.2015 
година (незаети места 21) и едно в община Искър с 16 деца. 
Подобряването на материалната база във всички училища и детски градини е задача, която 
винаги е актуална. Създаването на модерни условия за учене и работа е  предпоставка 
младото поколение да е добре образовано - инвестиция за цял живот. 
Социална сфера: Системата от социални услуги е добре развита като видове социални 
услуги в общността и в домашна среда. Най-уязвимата група от населението са хората с 
увреждания, в т.ч. с физически, умствени, множествени, сензорни увреждания, психични 
заболявания. Тези лица са общо 3614 на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър, което представлява 11,2 % от населението на МИГ. Хората с увреждания от 
община Червен бряг са общо 2 978, от община Искър – 636. На следващо място сред 
пълнолетното население в риск е групата на регистрирани безработни лица – 3348 към месец 
септември 2016 г. общо за МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър (2681 от община 
Червен бряг и 667 от община Искър), съставена основно от лица без или с по-ниско от 
основно образование (1036 лица) и безработни над 55 годишна възраст – 889 лица. 
Безработните младежи до 25 г. са 259. На следващо място е групата на самотно живеещите 
стари хора – общо 435 към месец август 2016 г., 278 от тях, живеещи в община Червен бряг и 
157 – в община Искър. Въпреки наличието на добре развита социална сфера, системата не 
обхваща необходимия брой нуждаещи се лица, налична е необходимост от разширяване 
капацитета на социалните услуги в домашна среда, в т.ч. интегрирани социални и здравни, 
вкл. мобилни услуги. 
Икономика: В структурата на предприятията основна част заемат микропредприятията – 
над 92 % от общия брой предприятия във всяка от изследваните години, като промяната в 
техния брой през изследвания период е нарастване от 830 през 2013 г. на 843 през 2015 г. 
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Броят на малките предприятия, които осигуряват заетост на 10 – 49 лица е 50 през 2015 г. В 
община Червен бряг те са 42, а в община Искър 8. Средните и големи предприятия, които 
осигуряват заетост на над 50 лица е общо 6, като 5 от тях са в община Червен бряг. Само 
едно предприятие от категория средно (50 – 249 заети лица) има на територията на община 
Искър и нито едно голямо предприятие. Най-голям е броят на предприятията в сектор 
Търговия – общо 386 през 2015 г., като броят им се запазва относително равен през трите 
години. На следващо място по брой са регистрираните в сектор селско и горско стопанство – 
общо 123 през 2015 г., като тенденцията при тези субекти е към намаляване на броя. 78 
субекта развиват дейност в сектор хотелиерство и ресторантьорство, като този брой е леко 
увеличен в сравнение с началото на изследвания период (71 през 2013 г.). В сектор 
преработваща промишленост са регистрирани 76 предприятия, развиващи дейност през 2015 
г., техният брой през 2013 г. е 72. По показателя брой заети лица, основно място заема сектор 
С Преработваща промишленост. През 2015 г. секторът осигурява заетост на 44,2 % от 
заетите лица (общо 1 822 лица – 1699 в община Червен бряг и 123 в община Искър). На 
следващо място са заетите в сектор търговия – 25,6 % или общо 1055 лица през 2015 г. и 
заетите в областта на селското и горско стопанство – 11,1 % от заетите - 458 заети лица на 
територията на МИГ през 2015 г. Най-голям дял в разходите за придобиване на ДМА има 
селското стопанство – 43,35 % от общата стойност на показателя, следвано от индустрията с 
22,6 % от РДМА в т.ч. преработвателната промишленост, която от общия дял на разходите за 
ДМА заема 21,8 % (6 870 хил.лв.) през 2015 г. 
Туризъм: Територията на МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър има потенциал за 
развитие на туризъм, като в община Червен бряг има създадени по-добри условия за 
развитие на туризма, но и за двете общини този сектор е слабо развит. Туризмът се явява 
добра перспектива и възможност за устойчиво развитие и просперитет на територията и 
нейното население. Тази перспектива е обусловена от  разнообразните природни и културно-
исторически дадености на общината, които могат да се използват за създаване на значително 
разширен и интегриран туристически продукт, който да привлича както български, така и 
чуждестранни туристи. Богатото историческо, културно, архитектурно и духовно наследство 
представляват добра начална база с голям потенциал за развитието на туристическия отрасъл 
на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 
Инфраструктура: През територията на община Червен бряг преминава първокласният път 
от Републиканската пътна мрежа София – Русе, а жп гарата в гр. Червен бряг е важен 
железопътен възел на линията София - Варна. През територията на община Искър преминава 
второкласен път, който свързва Дунав мост 2, Видин и ферибот Оряхово с Централна, а 
оттам и с Южна България. Същият този път пресича и първокласен път София – Русе. 
Услугите водоснабдяване и канализация на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър, в т.ч. община Червен бряг и община Искър се предоставят от „Водоснабдяване 
и канализация" ЕООД Плевен. Регионалният генерален план на „ВиК” ЕООД Плевен 
показва, че дружеството предоставя услугите си в 10 общини от Плевенска област, без 
община Кнежа, с население около 231 802 души (НСИ, население общини 31.12.2015 г.), 
живеещи в 11 града и 105 села. По проект BG161PO005-1.0.06-0025-C0001 "Подобряване и 
изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг", 
финансиран от ОПОС 2007 – 2013 г. е изградена единствената съществуваща на територията 
на МИГ пречиствателна станция за отпадни води – ПСОВ – Червен бряг с капацитет 15000 
е.ж. По проекта е извършена и реконструкция и изграждане на водопроводна и 
канализационна мрежа на град Червен бряг. Всички населени места в община Искър са 
водоснабдени и са с изградена вътрешна водопроводна мрежа. В селата на общината няма 
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изградена канализация. Във всички тях е изградена и вътрешна водопроводна мрежа. 
Липсват пречиствателни станции за питейна и отпадъчни води. И двете общини са обхванати 
от регионални системи за управление на отпадъците, отговарящи на съвременните 
изисквания. На територията на МИГ има организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 
Основен доставчик на електроенергия за двете общини на територията на МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг - Искър - община Червен бряг и община Искър е компанията „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД. 
Култура и културно-историческо наследство: Във всяко от населените места на 
територията на МИГ Каркуовски карст – Червен бряг - Искър има функциониращи 
читалища, които са своеобразни центрове за просвета, култура и творчество. Дейността им е 
насочена към съхранение и развитие на традиционните читалищни дейности: библиотечна; 
любителско – художествено творчество; културно – масови прояви; просветно – 
възпитателна дейност; клубна и кръжочна дейност и др. Заедно с поддържането на тези 
основни функции, те се стремят да обновят своята дейност чрез разширяване достъпа до 
информация и използване на нови технологии, чрез активна подкрепа на гражданското 
участие в обществения живот и стимулиране на детското и младежкото творчество. Общият 
брой на читалищата е 19, като 15 от тях са в населените места на община Червен бряг и 4 в 
община Искър. 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:  
Въз основа на социално-икономическото проучване е изведен наличния потенциал на 
територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър, сравнителни предимства и 
степен на оползотворяване, чрез оползотворяването на които се цели устойчиво социално-
икономическо развитие. В настоящата част са идентифицирани конкретните нужди на 
територията и необходимите мерки  за адресиране на нуждите, развитие и оптимално 
оползотворяване на потенциала на територията от гледна точка на инфраструктурна 
осигуреност, икономически потенциал (в т.ч. промишленост, земеделие и горско стопанство, 
услуги и туризъм), социална сфера (развитие на човешките ресурси, култура, образование, 
здравеопазване, спорт, социални дейности и др.). Идентифицираните мерки са насочени към 
преодоляване на лимитиращите развитието на територията фактори. В следващата таблица 
са обобщени нуждите и потенциала на територията и необходимите мерки за 
оползотворяване потенциала на територията и устойчиво местно развитие: 
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 Благоприятно географско местонахождение и добре изградена транспортна 
инфраструктура  –  изразена  от  междуселищни  транспортни  пътища  – 
четвърти клас;  път първи клас София – Варна -  потенциал за развитието на 
икономическите връзки както със съседните общини, така и с цялата страна 
 Благоприятни климатични и почвени условия, значителни площи плодородна 

обработваема земя с качествени и разнообразни почвени видове са потенциал 
за модернизирано развитието на земеделието, благоприятстващо 
производството на екологично чиста продукция. 
 Нужда от оползотворяване на разнообразието от материални и нематериални 

културно-исторически ресурси за туристически цели, вкл. чрез реставрация, 
изследвания, оптимизиране на достъпа до тях, популяризиране и експониране 
 Възможността туризмът да се превърне във важен елемент от местната 

икономика, като предприемането на правилни стъпки за неговото развитие би 
благоприятствало интензивното развитие на икономиката и повишаване на 
жизнения стандарт на населението в региона 
 Нужда от мобилизиране на местната общност в популяризиране на района и 
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поддържане на материалното и нематериалното културно-историческо 
наследство чрез организиране на фестивали, туристически изложения, панаири 
и експозиции и участия в такива на национално и международно ниво, 
туристическа информация и реклама, промотиране и популяризиране на 
културно-историческото наследство 
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 Основните ресурси и потенциал за развитие на територията са в 
преработвателната и лека промишленост, селското стопанство, природните 
ресурси и културно- историческото наследство. 

 Съществуваща материално техническа база и традиции в селското стопанство, 
секторите от преработващата промишленост - металообработващ, текстилен, 
хранително-вкусов и мебелен са добри предпоставки за икономическо 
съживяване на територията 

 Нужда от модернизация и оптимизиране на производствените мощности в 
структуроопределящи предприятия на местната промишленост 

 Добри условия за развитие на за традиционно и биологично земеделие  
 Нужда от стимулиране създаването на предприятия за преработка на 

земеделска и животновъдна продукция 
 Територията притежава потенциал за развитие на конкурентноспособно 

животновъдство 
 Наличието на значителен неоползотворен потенциал за развитие на 

алтернативни форми на туризъм – селски, културен, еко, планински, ски и 
ловен туризъм  

 Секторът на услугите има висок потенциал за развитие чрез туризма и 
търговията  

со
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 Наличие на ясен план за разкриване на нови и разширяване на съществуващите 
социални услуги. Нужда от разширяване на капацитета (броя потребители) на 
социалните услуги 

 Нужда от подобряване качеството на живот на социално уязвимите и рискови 
групи на територията на МИГ, чрез осигуряване на интегрирани социални и 
здравни услуги в домашна среда и в общността. Специален фокус върху 
възрастното население и лицата от уязвимите и рискови групи. 

 Оползотворяване на възможностите за партньорство с неправителствения 
сектор за предоставяне на социални услуги 

 Необходимост от засилване сътрудничеството между бизнеса и образованието 
за преодоляване на липсата на кадри за работещите сектори в общината. 

 Необходимост от мерки, насочени към интеграция на децата от ромски 
произход чрез образователната система, като възможност за това предоставя 
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., 
финансираща такъв тип проекти по подхода ВОМР. 

 Богатото материално и нематериално културно и природно наследство 
притежават висок потенциал за развитие на културно-исторически и природен 
туризъм, като в същото време имат нужда от съхранение и опазване, 
включително реализиране на „меки мерки“, свързани със съхранение и 
популяризиране на местния фолклор, различни мероприятия във връзка с 
местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори, празници, обичаи и 
т.н. 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а  Нужда от подобряване на уличната мрежа в населените места, включително 

съпътстващата инфраструктура – бордюри, тротоари и т.н. 
 Необходимост от ремонт и модернизация на ВиК системите в почти всички 

населени места, вкл. изграждане на пречиствателни съоръжения, изграждане 
на канализация. 

 Необходимост от подобряване на градската среда в населените места, 
облагородяване, създаване на места за отдих, спорт на открито, детски 
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площадки и други инвестиции в обществената среда, създаване на съвременен 
облик на гробищните паркове. 

 

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 
В периода на подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг 
– Искър“ за периода 2016 – 2020 г. е извършено Проучване на заинтересованите страни за 
участие при създаването и реализацията на Стратегията за ВОМР на МИГ, приложено към 
настоящата стратегия. Специфичните цели на анализа са идентифициране на 
заинтересованите страни,  описание и анализ на техния опит, очаквания и потребности, 
интерес и готовност за участие в разработването и прилагането на стратегията; определяне 
на основните заинтересовани страни за включване в партньорството и включване като 
бенефициенти по мерките, формулиране на препоръки. 
Заинтересованите страни в процеса на подготовката и прилагането на Стратегията за ВОМР 
на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър следва да са: 
със съвпадащи интерес и възможности, 

1) свързани с реализиране на стратегия за ВОМР,   
2) включително като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели 

на резултати от нейното изпълнение.  
Съгласно горното, за идентифициране на групите заинтересовани страни са формулирани 
следните критерии:   

1. Да са местни за територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър – 
имат седалище в територията и обхватът на дейността им е територията на община 
Червен бряг или община Искър, и 

2. Да имат общ/съвпадащ косвен или  пряк интерес от прилагането на Стратегията за 
ВОМР, като:  
а) свързани са с реализирането на целите на Стратегията за ВОМР, като се ползват 
косвено от прилагането на проектите (чрез подобрената среда, по-качествени 
услуги, работни места и т.н.). или 
б) са потенциални преки бенефициенти по Стратегията за ВОМР. 

Въз основа на проведените проучвания са идентифицирани 9 заинтересовани страни, 
групирани както следва: 
Група 1: Бизнес; 
Група 2: Публичен сектор; 
Група 3: Неправителствен сектор 

Заинтересована страна Група 
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР  

1. Общини, кметства и други публични органи Група 2: Публични 
институции 

2. Образователни и обучителни организации (училища, 
детски градини) 

Група 2: Публични 
институции 

СТОПАНСКИ СЕКТОР  
3. Микропредприятия извън сектора на земеделието Група 1:  Бизнес 
4. Малки и средни предприятия извън сектора на 
земеделието  

Група 1:  Бизнес 

5. Земеделски производители и преработватели Група 1:  Бизнес 
НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР  

6. Културни организации (вкл. читалища, културни 
дейци – ФЛ и др.) 

Група 3: Неправителствен 
сектор 

7. Местни поделения на вероизповеданията Група 3: Неправителствен 
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сектор 
8. НПО от всички сектори Група 3: Неправителствен 

сектор 

По отношение на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, в рамките на 
проведеното проучване беше идентифициран засилен интерес към допустимите мерки по 
стратегията. 
От проведеното анкетно проучване, реализираните многобройни срещи в различните групи 
представители на заинтересованите страни се очерта и цялостната стратегическа рамка на 
Стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър.  
Цялото проучване на заинтересованите страни е представено в Приложение към настоящата 
стратегия. В следващата таблица е направено групиране на заинтересованите групи, което 
пряко отразява идентифицираните техни потребности и очаквани и съответствието с 
избраните мерки в стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър: 

Сектор/ заинтересована 
страна 

Идентифицирани потребности и очаквания  Избрана мярка в 
стратегията за ВОМР 

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР 
1. Общини, кметства и 
други публични органи 

Публичните органи идентифицират като 
основен проблем достъпа до финансови 
ресурси за изграждане и поддържане на 
различни видове малка по мащаби 
инфраструктура за обществено ползване. 
Очакванията на публичния сектор 
съответстват на  изведените в социално-
икономическото проучване нужди на 
инфраструктурата: ремонт и 
реконструкция на пътната мрежа, която е в 
незадоволително състояния; изграждане, 
доизграждане или рехабилитация на ВиК 
инфраструктурата, нужда от подобряване 
на селищната среда (места за отдих, детски 
и спортни площадки, подобряване на 
състоянието на гробищните паркове и 
т.н.). Публичният сектор идентифицира 
като потребност оползотворяване 
потенциала на територията за развитие на 
туризма, чрез изграждане на еко-пътеки, 
туристически центрове и др., както и 
изпълнение на „меки мерки“ в областта на 
туризма и културно-историческото и 
природно наследство. 
Потребностите на социална сфера са 
изследвани задълбочено, потребностите на 
заинтересованите страни, анализът на 
наличните социални услуги и техният 
капацитет поставят в центъра нуждата от 
разширяване капацитета (броя 
потребители) на социални и здравни 
услуги. Основната причина е 
демографската характеристика на 
населението, тенденцията на застаряване и 

 ПРСР под-мярка 
7.2 ЕЗФРСР/ 
Регламент 
1305/2013 (Мярка 
7.5.1 „Инвестиции 
за отдих и 
туристическа 
инфраструктура и 
съхраняване на 
нематериалното 
културно и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг 
- Искър”)  
 ОПРЧР ПО 2 ИП 3 
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необходимостта от обхващане на по-
голяма част от самотно живеещите стари 
хора и лица с увреждания от системата на 
социалните услуги. 

2. Образователни и 
обучителни 
организации (училища, 
детски градини, ЦПО и 
др.) 

Училища, детски градини: 
Идентифицираните нужди и проблеми на 
образователните организации на 
територията на МИГ Карлуковски карст – 
Червен бряг - Искър са свързани с 
материално-техническа база, която има 
нужда от обновяване. Някои от училищата 
имат нужда от инвестиции за подобряване 
на енергийната ефективност на сградния 
фонд.  
Училищата и детските градини, работят 
както за постигане на добро образователно 
ниво на подрастващите и младежите, така 
и за възпитаване на отговорност у тях към 
заобикалящата среда и местната общност. 
Организацията на различни извънкласни 
занимания винаги е съпътствала 
образователния процес, в тази връзка е 
идентифицирана и нуждата от 
изпълнението на дейности, насочени към 
приобщаване на децата и младежите към 
опазването на нематериалното културно и 
природно наследство. 
Децата от ромски произход трябва да 
бъдат включени пълноценно в учебно-
възпитателната дейност на детските 
градини и училищата, да получат 
съответното образоване и социални 
умения, които ще им дадат шанс за 
реализация в живота. Основен проблем 
при тях е ранното отпадане от училище, 
което ги оставя неграмотни и без 
възможност да се реализират на пазара на 
труда, което от своя страна води до 
бедност и социална изолация. Необходимо 
е да се продължи работата по 
интеграционни процес на децата от ромски 
произход чрез образователната система, 
като възможност за това предоставя ОП 
„Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 – 2020 г. 

 Реконструкция, 
ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане 
на общинска 
образователна 
инфраструктура с 
местно значение е 
допустима дейност 
по под-мярка 7.2 на 
ПРСР, с допустим 
бенефициент 
община Червен 
бряг/ община 
Искър 
 ЕЗФРСР/ 

Регламент 
1305/2013 (Мярка 
7.5.1 „Инвестиции 
за отдих и 
туристическа 
инфраструктура и 
съхраняване на 
нематериалното 
културно и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг 
- Искър ”) 
 ОПНИР: ОС 3, ИП 

9ii мярка „Достъп 
до качествено 
образование, чрез 
интегрираните в 
образователната 
система на деца и 
ученици от 
маргинализирани 
общности, 
включително роми“ 

СТОПАНСКИ СЕКТОР 
3. Микропредприятия 
извън сектора на 
земеделието 

Съществуващите микропредприятия на 
територията на МИГ представляват повече 
от 92 % от общия брой предприятия. 
Проблемите на микропредприятията са 
свързани основно с остарялата 
производствена база и липсата на качество 
и разнообразие в произведената 

Под-мярка 6.4.1 
„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности“ финансира 
проекти за развитие 
на неземеделски 
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продукция. Създаването на неземеделски 
микропредприятия в секторите с висок 
потенциал за развитие (туризъм, услуги и 
т.н.) е от съществено значение за 
подпомагане процеса на диверсификация 
на местната икономика, което е особено 
важно за община Искър. Нагласите на 
заинтересованите страни, изследвани в 
процеса на подготовка на стратегията 
показват висока степен на готовност и 
желание за развитие на различни 
неземеделски дейности.  

дейности. По-
голямата част от 
нуждите на 
микропредприятата 
са допустими за 
финансиране по под-
мярката 
 

4. Малки и средни 
предприятия извън 
сектора на 
земеделието  

Идентифицираните проблеми на малките и 
средни предприятия след направеното 
анкетно  проучване показва 
необходимостта от разширяването на 
производственият процес,  подобряване на 
технологиите и модернизация на 
техническият инвентар. Предприятията 
отбелязват като съществен проблем за 
нормалното им функциониране 
намирането на квалифицирани кадри в 
различни отрасли, затова е необходимо 
професионалното обучение и 
квалифициране на работната ръка. 
Стимулирането на инвестиции в отраслите 
ще допринесе за икономическото развитие 
и ограничаване на безработицата на 
територията на МИГ Карлуковски карст – 
Червен бряг - Искър. Като добра 
възможност и перспектива в развитието си, 
МСП отбелязват важността на географско 
положение на територията, което 
осигурява по-лесен достъп до национални 
пазари, необходимостта от технологичното 
обновление на производствената база, най-
вече в промишления сектор, осигуряващ 
най-значителната част от работните места. 

ОПИК ПО 2 ИП 2.2 
 

5. Земеделски 
производители и 
преработватели 

В процеса на подготовка на настоящата 
стратегия, като основен проблем в сектора 
на селското стопанство, земеделските 
производители и преработватели изтъкват 
нуждата от модернизация в стопанствата. 
Много от животновъдните ферми не 
покриват европейските стандарти и 
продукцията им е с незадоволително 
качество за постигането на висока 
добавена стойност. Алтернативните 
източници на енергия са необходимост, 
тъй като не всички стопанства са 
електрифицирани, а и прилагането на 
алтернативни източници влияе на 
екологичната обстановка в територията. 

ПРСР под-мярка 4.1 
е насочена към 
подкрепа за 
инвестиции в 
земеделски 
стопанства, вкл. 
малки земеделски  
стопанства  
ПРСР под-мярка 4.2 
подкрепя инвестиции 
в преработката, 
предлагането на 
пазара и/или 
развитието на 
селскостопански 
продукти, с 
бенефициенти вкл. 



21 
 

Добавянето на стойност към земеделските 
продукти чрез създаване на 
преработвателни предприятия от сектор 
земеделие е от съществено значение за 
цялостното повишаване на 
конкурентоспособността и ефективността 
на селското стопанство на територията на 
МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър. Малките земеделски стопанства са 
по-голямата част от земеделските 
стопанства на територията на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. 
Модернизирането на физическите им 
активи е от съществено значение за 
подобряване на икономическите им 
резултати, тъй като улеснява въвеждането 
на нови процеси и технологии за 
повишаване качеството на произвежданата 
продукция, намаляване на 
производствените разходи и 
разнообразяването на дейностите в 
стопанството, включително към 
неземеделските сектори, както и прехода 
от конвенционално към биологично 
земеделско производство. 

малки земеделски  
стопанства 
ПРСР под-мярка 6.4 
подкрепя 
диверсификацията 
към неземеделски  
дейности с 
бенефициенти  
 

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 
6. Културни 
организации (вкл. 
читалища, културни 
дейци – ФЛ и др.) 

Основните изразени проблеми пред тази 
целева група са недостига на материални 
средства за осъществяване  проекти на 
висока стойност.  Идентифицират се 
проблеми със сградният фонд на някои 
читалища – ремонти, в т.ч. подобряване на 
енергийната ефективност, нужда от 
оборудване/ обзавеждане, средства за 
библиотеките, необходимост от  сценични 
облекла и носии за самодейните колективи 
в читалищата, обогатяване на 
библиотечното богатство, средства за 
организиране и провеждане на различни 
културни мероприятия – фестивали, 
конкурси и др.  

 ПРСР под-мярка 
7.2 са инвестициите 
в сградния фонд. 
 ЕЗФРСР/ 

Регламент 
1305/2013 (Мярка 
7.5.1 „Инвестиции 
за отдих и 
туристическа 
инфраструктура и 
съхраняване на 
нематериалното 
културно и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг 
- Искър ”) 

7. Местни поделения 
на вероизповеданията 

Представителите на местните поделения 
на религиозните общности и 
вероизповедания отбелязват, че основните 
им потребности и проблеми са свързани 
със състоянието на сградите на храмовете, 
необходимостта от реконструкция и 
реставрация, нужда от средства за текущи 
ремонти (недопустимо за подпомагане), 
облагородяване на прилежащите паркове 
към храмовете. С проектна готовност на 

Не са избрани мерки 
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територията на община Червен бряг са 4 
проекта за възстановяване, реставрация и 
ремонт на църкви  - Храм „Св. Софроний 
Врачански“ в град Червен бряг, ”Св. 
Успение Богородично” в Пети Квартал , 
”Св. Параскева” в с.Рупци и ” Св. Св. 
Кирил и Методий“ в с. Радомирци, 
подадени по под-мярка 7.6 на ПРСР на 
обща стойност  3 042 370 лв. 
Възможността, която биха имали 
църковните настоятелства за финансиране 
по СВОМР, не може да покрие 
необходимите средства за възстановяване, 
реставрация и ремонт.  Съгласно 
измененията на Наредба 22, чл. 18(6) Не се 
предоставя финансова помощ от 
стратегията за ВОМР 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. на кандидати за получаване на 
финансова помощ, 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. В тази връзка избирането на църковните 
настоятелства като потенциални 
бенефициенти по СВОМР и включването 
на под-мярка 7.6 би ги ограничило при 
кандидатстване по същата мярка по ПРСР, 
а в същото време не би покрило нуждите 
им. След проведените обсъждания със 
заинтересованите страни в процеса на 
разработване на СВОМР, мярка 7.6 не е 
избрана за включване в стратегията. 

8. НПО от всички 
сектори 

Заинтересованите страни от тази група са 
изключително активни организации с 
туристическа, спортна и културна 
насоченост. Проектните идеи на 
представителите от нестопанския сектор са 
насочени към развитието  на туристическа 
инфраструктура, обособяването на 
екопътеки и туристически атракциони, 
които ще допринесат за привлекателността 
на района, съхранение на местната 
идентичност и култура, чрез 
възстановяване, опазване и развитие на 
местното културно наследство и традиции, 
и съхранение  на природното наследство, 
организиране и провеждане на различни 

 ЕЗФРСР/ 
Регламент 
1305/2013 (Мярка 
7.5.1 „Инвестиции 
за отдих и 
туристическа 
инфраструктура и 
съхраняване на 
нематериалното 
културно и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг 
- Искър”) 
 ОПРЧР ПО 2 ИП 3 
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културни мероприятия – фестивали, 
конкурси и др., спортни прояви за деца и 
младежи и т.н. Другата част 
идентифицираните нужди са насочени към 
насърчаване на социалното включване и 
достъп до социални услуги. 

 

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 
SWOT анализа на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър оценява 
въздействието на външните фактори на околната среда в която функционира общината и 
това на нейните вътрешни фактори. Влиянието на средата очертава благоприятните 
възможности за нейното развитие и потенциалните заплахи, които тя ще изпитва от страна 
на неблагоприятните фактори. Изведените от анализа силни и слаби страни, 
идентифицираните възможности и заплахи пред развитието са взети в предвид и служат за 
отправна точка при разработване на стратегическата рамка на стратегията за ВОМР на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. 

СИЛНИ СТРАНИ  
(вътрешни фактори) 

СЛАБИ СТРАНИ 
(вътрешни фактори) 

 Благоприятно географско 
местонахождение и добре изградена 
транспортна инфраструктура  –  изразена  
от  междуселищни  транспортни  пътища  
– четвърти клас;  път първи клас София – 
Варна; централна ЖП линия  и ЖП 
линии  с  местно  значение на 
територията на община Червен бряг 
 Липсват  екологични проблеми, 

замърсявания и увреждания на околната 
среда, застрашаващи  живота и здравето 
на хората, както и развитието на 
земеделието, благоприятстващо 
производството на екологично чиста 
продукция 
 Благоприятни климатични и почвени 

условия, значителни площи плодородна 
обработваема земя с качествени и 
разнообразни почвени видове,  
естествени ливади,  мери  и  пасища 
 Добре изградена образователна мрежа - 

детски, учебни  и възпитателни 
заведения, професионални гимназии за 
подготовка на специалисти 
 Преобладаващ дял на населението в 

трудоспособна възраст 
 Тенденция към намаляване на 

безработицата за последните три 
статистически години 
 Наличие на болнична и доболничната 

помощ в гр. Червен бряг с добра 
инфраструктура; налични здравни услуги 
на територията на община Искър 

 Равнището на безработицата във всяка от 
общините Червен бряг и Искър е 
значително по-високо от средното за 
страната. Висок дял на младежка 
безработица и при лицата над 50 
годишна възраст 

 Цялостната демографска картина за МИГ 
е неблагоприятна, населението застарява, 
както в резултат на естествените процеси 
на раждаемост и смъртност (отрицателен 
естествен прираст през целия период 
2013 – 2015 г.), така и в резултат на 
засилени миграционни процеси – 
отрицателни стойности на механичния 
прираст 2013 – 2015 г. 

 Липса на достатъчен капацитет на 
социалните услуги в общността и в 
домашна среда, насочени към уязвими 
групи от населението 

 Недостатъчни средства за поддържане на 
пътната инфраструктура, която не е в 
добро състояние 

 Липса на канализация на населените 
места с изключение на град Червен бряг 

 Липса на пречиствателна станции за 
питейни води на територията на МИГ 

 Липса на пречиствателна станции за 
отпадни води на територията на община 
Искър 

 Висока степен на амортизация на 
водопроводната мрежа и загуби на води в 
тях 

 Недостатъчни инвестиции в 



24 
 

 Добре развита енергийна мрежа на 
територията на МИГ;  комуникационна  
мрежа /пощи,  далекосъобщения,  радио  
и телевизия / на територията на МИГ 
 Наличие на  традиции в селското 

стопанство, секторите от преработващата 
промишленост - металообработващ, 
текстилен, хранително-вкусов и мебелен  
 Много благоприятно за развитието на 

икономиката на територията на МИГ 
Карлуковски карст  – Червен бряг – 
Искър е нарастването на основните 
икономически показатели през периода 
2013 – 2015 г. 
 Наличие на нерудни полезни изкопаеми – 

мергели, глини и варовици на 
територията на община Червен бряг 
 Изградена ПСОВ – Червен бряг и  

цялостна  изграденост на   водопроводна  
и  канализационна  мрежа  в  град Червен 
бряг; водоснабдени са всички населени 
места на територията на МИГ 
 И двете общини са обхванати от 

регионални системи за управление на 
отпадъците, отговарящи на съвременните 
изисквания. На територията на МИГ има 
организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване; 
 Наличие на обекти за културен, 

исторически и еко-туризъм  и други 
форми на алтернативен туризъм, 
традиционни занаяти и обичаи; 
 Богато  разнообразие  на  природни  

условия  –  хълмисти  и  равнинни  
ландшафти; атрактивни ландшафтни 
форми, защитени територии и природни 
забележителности; 
 Наличие на многобройни обекти за 

културен, исторически и екологичен 
туризъм на територията на 
общината;традиционни занаяти и обичаи; 
 Добре развит комплекс от социални 

услуги на територията на МИГ 
 Опит в подготовката и изпълнението на 

проекти, финансирани  със средства на 
ЕС 

конкурентоспособни и имащи висока 
добавена стойност отрасли.  Липсва на 
инвестиции в дълготрайни материални 
активи и нови технологии 

 Амортизирани и неработещи на пълна 
мощност преработвателни предприятия 
за  плодове,  зеленчуци  и  зърно  –  
загубени  пазари,  необходимост  от 
технологично  обновяване  и  привеждане  
в  съответствие  с  европейските 
стандарти 

 Нарушена структура на земеползване, 
чрез раздробяване на имотите, водеща до 
намаляване на площите на трайните 
насаждения, зеленчукопроизводството и 
не използване на наличния ресурс.  

 Недостатъчни и неработещи, 
амортизирани и разрушени 
хидромелиоративни мрежи  и  
съоръжения 

 Намаляване на броя на отглежданите 
животни и липса на отговарящи на 
европейските стандарти животновъдни 
обекти 

 Моноструктурност в икономиката на 
община Искър с основен отрасъл 
земеделие. 

 Липсват инвестиции в нови производства 
и отрасли на икономиката 

 Влошено качество на човешките ресурси 
и изявен недостиг на квалифицирани 
специалисти 

 Лошо състояние на блоковия жилищен 
фонд 

 Забавен процес на интеграция на 
малцинствата, които са голяма част 
безработните и са с ниско образование и 
квалификация 

 Неразвит туристически сектор - 
недостатъчно популяризиране на 
туристическите възможности и атракции 
на региона, недостатъчни условия за 
туристически посещения (настаняване, 
достъпност и т.н.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
(външни фактори) 

ЗАПЛАХИ 
(външни фактори) 

 Наличие  на  изградени  мощности е 
предпоставка за развитие на потенциала 
на преработващата промишленост и 
привличане на чуждестранни 
инвеститори 

 Нарастване на безработицата или 
задържане на нива в пъти по-високи от 
средните за страната 
 Климатичните промени – намаляване на 

валежите и продължителни засушавания 
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 Възможността туризмът да се превърне 
във важен елемент от местната 
икономика, като предприемането на 
правилни стъпки за неговото развитие би 
благоприятствало интензивното развитие 
на икономиката и повишаване на 
жизнения стандарт на населението в 
региона 
 Наличие  на  свободна квалифицирана  

работна  ръка 
 Възможности за повишаване 

конкурентоспособността на селското 
стопанство чрез окрупняване на 
стопанствата и модернизация на 
техническата база, въвеждане на нови 
стандарти и пазарно ориентиране на 
производствата, включително чрез 
фондове на ЕС 
 Възможности за разнообразно и 

специализирано  земеделско 
производство, животновъдство,  водно 
стопанство,  екологично ориентирано 
производство, възможности  за   развитие  
на  алтернативно  селско стопанство. 
 Възможности за модернизация на сектора 

на животновъдството, с внедряване на 
нови технологии, автоматизация и 
пазарно ориентиране чрез фондове на ЕС 
 Въвеждане на нови високотехнологични 

и иновативни производства с висока 
добавена стойност и експортен 
потенциал в местната икономика  
 Възможности  за  технологично  

обновяване  в МСП, изграждане на нови 
преработвателни предприятия 
 Възможност  за  рационално  провеждане  

на  мероприятия  за  дърводобив  и 
залесяване. 
 Възможност  за  развитие  на  

високопродуктивно  ловно  и   риболовно 
стопанство. 
 Насърчаване на самонаемането и 

разкриването на нови работни места 
 Възможности за ефективно използване на 

културно-историческото наследство и 
природните дадености  
 Модернизиране на техническата 

инфраструктура – рехабилитирани 
пътища и улици, изградени земеделски 
пътища,  минимизирани загуби по 
преноса на питейна вода, канализирани 
населени места, достъп до интернет, 
разрешен проблем с мощността на 

 Населението намалява и е с постоянна 
негативна динамика  
 Свиване на инвестиционната активност 

на местните и регионални предприемачи 
 Населението в трудоспособна възраст 

намалява най-бързо, обусловено от 
отрицателния естествен прираст, 
застаряването на населението и 
влошените демографски тенденции. 
Механичният прираст на населението 
общо за територията на МИГ за целия 
период от 2013 до 2015 г. е отрицателен 
 Изселванията на част от по-младото 

женско население е неблагоприятен 
фактор за процеса на възпроизводство и 
бъдещото демографско развитие. 
 Недостиг на финансови средства от 

общинския и националния бюджет за 
реализация на местните планове и 
стратегии за развитие. 
 Изоставане в технологичното обновление 

и изграждане на производствена 
структура с висок дял на 
високотехнологични и иновативни 
отрасли в преработващата промишленост 
и земеделието. 
 Миграция на младо и образовано 

население от територията на МИГ. 
 Задълбочаване на миграционните 

процеси.  
 ВИК системата в множество населени 

места е остаряла и е предпоставка за 
възникването на аварии, загуби на 
питейна вода и неефективното й 
използване. Необходима е подмяна и 
поетапно реконструиране. 
 Необходимо е подобряване състоянието 

на уличната и пътната мрежа в някои 
населени места на територията на МИГ. 
 Ниско равнище на чуждестранните 

инвестиции 
 Животновъдство, представено от  дребни 

стопанства в частния сектор, 
примитивно, ниско ефективно, основно 
за задоволяване на лични нужди 
 Невъзможност   за   финансиране   на   

разходи   за   въвеждане  на   нови 
технологии. 
 Безстопанствено отношение  към 

изградените  хидромелиоративни канали 
и  съоръжения с последващи високи цени 
на предлаганата вода за поливане и 
невъзможност да се ползва от земеделски 
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електроподаването за гражданите и 
фирмите 
 Създаване на нови социални услуги, и 

разширяване капацитета на 
съществуващите чрез мерките по 
ОПРЧР;  Оползотворяване на 
възможностите за партньорство с 
неправителствения сектор за 
предоставяне на социални услуги 
 Оптимизиране на здравното обслужване 

в някои по-малки и отдалечени населени 
места 
 Подобряване на материалната база в 

някои образователни обекти на 
предучилищното и училищното 
образование. 
 Необходимост от подобряване на 

материално-техническата база на 
читалищата. 
 Мобилизиране на местната общност в 

популяризиране на района и поддържане 
на материалното и нематериалното 
културно-историческо наследство чрез 
организиране на фестивали, 
туристически изложения, панаири и 
експозиции и участия в такива на 
национално и международно ниво, 
туристическа информация и реклама, 
промотиране и популяризиране на 
културно-историческото наследство 

стопани 

 

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

На територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ са изследвани всички 
уязвими и малцинствени групи. Това са групи в риск от гледна точка на социален статус, 
заетост, лица с увреждания, етническа принадлежност има на територията общината. В тази 
връзка, в по време на проучванията са изследвани техните потребности, за 
удовлетворяването на които може да допринесе стратегията за ВОМР. Стратегията за ВОМР 
има за цел да окаже въздействие върху цялата територия и население, като в тази връзка се 
извърши преглед на областните и общински секторни политики в областта на социалните 
услуги, дефинирани въз основа на Стратегия за социалните услуги в област Плевен 2016 – 
2020 г. Във връзка с потребностите на малцинствените групи е извършен преглед на 
интеграционните политика на областно и общинско ниво, залегнали в Стратегия на област 
Плевен за интегриране на ромите (2013-2020), План за действие на община Червен бряг в 
изпълнение на областната стратегия за период 2014-2017 г. и План за действие на община 
Искър (2015 – 2020). 
Стратегията за ВОМР ще допринесе за подобряване средата и качеството на живот на 
населението на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър, в т.ч и на 
рисковите, съгласно социалната политика групи. 
От извършеният социален анализ като основни рискови групи се очертават: 
 Непълнолетно население: 

 Децата с увреждания, деца на самотни родители и отглеждани в 
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многодетни семейства. Децата с увреждания са общо 171, децата на 
самотен родител и децата в многодетни семейства – 1 039 за 2014 г. Децата с 
увреждания от община Червен бряг са обхванати от социални услуги в 
общността, извън подкрепа остават децата с увреждания в по-малките 
населени места на община Искър (22 към 31.08.2016 г.). Една част са от 
ромски семейства, живеещи в обособени общности, друга част са от 
социално слаби семейства. За да се даде възможност за социално включване 
и за равен шанс на тези деца е необходимо да им се осигури достъп до 
качествено образование.  

 Пълнолетно население - най-многобройна е рисковата група на пенсионерите, които 
към 31.12.2015 г. са общо 9 401 лица. Не всички лица от тази група попадат в 
категория в риск. Голяма част от тях са включени рисковата група на лицата с 
увреждания и самотно живеещите възрастни хора, затова няма да бъдат разглеждани 
като отделна рискова група. Най-уязвимата група от населението са хората с 
увреждания, в т.ч. с физически, умствени, множествени, сензорни увреждания, 
психични заболявания. Тези лица са общо 3614 на територията на МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър, което представлява 11,2 % от населението на МИГ. 
Хората с увреждания от община Червен бряг са общо 2 978, от община Искър – 636. 
Групата на самотно живеещите стари хора – общо 435 към месец август 2016 г., 278 
от тях, живеещи в община Червен бряг и 157 – в община Искър. Самотните родители, 
отглеждащи деца са 277 общо – 195 на от община Червен бряг и 82 от община Искър. 

 Безработни лица 
На следващо място сред пълнолетното население в риск е групата на регистрирани 
безработни лица – 3348 към месец септември 2016 г. общо за МИГ Карлуковски карст – 
Червен бряг – Искър (2681 от община Червен бряг и 667 от община Искър), съставена 
основно от лица без или с по-ниско от основно образование (1036 лица) и безработни над 55 
годишна възраст – 889 лица. Безработните младежи до 25 г. са 259.  
По-голямата част от проектите в обхвата на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 „Устойчиво 
икономическо развитие чрез инвестиции за повишаване конкурентоспособността на 
местната икономика, селското стопанство, преработвателната промишленост и 
подпомагане развитието на неземеделски сектори“ на стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ са насочени към повишаване на заетостта 
на населението, чрез създаване на нови работни места.  
 Лица с увреждания, в т.ч. деца с увреждания, възрастни в невъзможност за 

самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора, възрастни и деца в 
риск по други социални признаци 

Тази рискови групи включват: 
 Хора с увреждания (в т.ч. с физически, сензорни, множествени увреждания, умствена 

изостаналост и психични заболявания) – 3 785 лица, в т.ч. деца с увреждания – общо 
171 през 2016 г. 

 Възрастни и деца в риск: 
 Възрастни в риск – 3 346 (към 31.08.2016 г.), в т.ч. лица, получаващи 

социални, целеви помощи или са обект на социално подпомагане (1 835), 
пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст (1 
511). 

 Деца в риск – 49 към 31.08.2016 г. (настанени в приемни семейства и в 
резидентен тип грижа) 

 Хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи 
възрастни хора. Самотно живеещите възрастни хора на територията на МИГ – 435 
лица, от който 278 в община Червен бряг и 157 в община Искър. Самотно живеещи 
възрастни хора има във всички населени места на общината и те трябва да бъдат 
обхванати от социални услуги в домашна среда.   
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Мерки, насочени към лицата с увреждания (в т.ч. децата с увреждания) и възрастните в 
невъзможност от самообслужване, вкл. самотно живеещите стари хора: 
Основните нужди на  лицата с увреждания и възрастните в невъзможност от 
самообслужване, вкл. самотно живеещите стари хора, са свързани с затрудненията им да се 
обслужват сами. Тази група лица, деца и възрастни има нужда от полагане на ежедневни 
грижи в домашна среда, както и от здравни грижи, в т.ч. реахабилитационни. През 
настоящата година и в двете общини на територията на МИГ Червен бряг - Искър се 
предоставят социални услуги „личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“ 
(по схемата на ОПРЧР „Нови алтернативи“), които удовлетворяват нуждата от  ежедневни 
грижи в домашна среда на общо 262 лица от тези целеви групи (192 в Червен бряг и 70 в 
Искър). Общият капацитет на социалните заведения на територията на МИГ е 396 
ползватели на различни социални услуги в общността. Извън системата на социалните 
услуги остават голям брой лица в риск от всички гореизброени рискови групи. Това налага 
разширяване на капацитета на услугите, насочени към тях и прави нуждата от 
включването на конкретна мярка, адресираща нуждите на тези социално уязвими групи от 
населението.  
Изпълнението на проекти за интегрирани здравни и социални услуги на територията на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще допринесе за подобряването качеството на 
живот на хората с увреждания (в т.ч. с физически, сензорни, множествени увреждания, 
умствена изостаналост и психични заболявания); хората над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване, в т.ч. самотноживеещи възрастни хора, както и останалите деца и 
възрастни в риск (изброените целеви групи по мярката). 
При така описания обхват на мярката, тя напълно съответства и ще допринесе за постигането 
на Специфична цел 1: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“ от 
Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР 2014 – 2020 г. и в тази връзка в 
Стратегията за ВОМР е включена конкретна мярка, насочена към гореизброените рискови 
групи от населението – Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и 
социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – 
Червен бряг - Искър”. Очакваният резултат от мярката ще бъде подобряване качеството на 
живот на социално уязвимите и рискови групи на територията на МИГ Карлуковски карст – 
Червен бряг - Искър, чрез осигуряване на интегрирани социални и здравни услуги в домашна 
среда и в общността. 
В допълнение, всички инфраструктурни проекти в рамките на стратегията за ВОМР на 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ следва да бъдат реализирани в 
съответствие със ЗУТ и условията за осигуряване на достъп за лица с увреждания, като по 
този начин стратегията ще допринесе за подобряване на условията и качеството на 
живот на децата с увреждания. Всички проекти от стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, насочени към подобряване на публичната 
инфраструктура пряко ще повлияят върху подобряване на качеството и средата на живот 
на лицата с увреждания. Разнообразяването на културния и социален живот в  общините 
чрез мярката, насочена към възстановяване и опазване на културното и природно 
наследство, в която са включени дейности за създаване на различни културни събития, ще 
окаже пряко въздействие върху подобряване качеството на живот на хората. 

Мерки, насочени към децата и учениците от ромски произход, обхванати от 
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образователната система: 
Интеграция на ромските деца чрез образователната система. Целта е да се намали 
неграмотността сред тях, да бъдат включени пълноценно в учебно-възпитателната дейност 
на детските градини и училищата, да получат съответното образоване и социални умения, 
които ще им дадат шанс за реализация в живота. Основен проблем при тях е ранното 
отпадане от училище, което ги оставя неграмотни и без възможност да се реализират на 
пазара на труда, което от своя страна води до бедност и социална изолация. Общият брой на 
децата в многодетни семейства на територията на МИГ „Карлуковски краст – Червен бряг – 
Искър“ е 1 039 (957 от община Червен бряг и 82 от община Искър). Една част са от ромски 
семейства, живеещи в обособени общности, друга част са от социално слаби семейства. За да 
се даде възможност за социално включване и за равен шанс, на тези деца е необходимо да им 
се осигури достъп до качествено образование. Няма статистически данни за броя на 
ромските деца, обхванати от образователната система в двете общини, но най-сериозният 
проблем при децата от ромски произход е ранното отпадане от училище, което води до 
незначителен процент на завършилите средно образование роми. Мерките, насочени към 
тези деца трябва да целят намаляване на неграмотността сред тях. Децата от ромски 
произход трябва да бъдат включени пълноценно в учебно-възпитателната дейност на 
детските градини и училищата, да получат съответното образоване и социални умения, които 
ще им дадат шанс за реализация в живота. Необходимо е да се продължи работата по 
интеграционни процес на децата от ромски произход чрез образователната система, като в 
тази връзка в СВОМР е включена мярка от ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 – 2020 г., насочена към интеграцията на ромските деца в образователната 
система и превенция на ранното отпадане от образование – мярка от ОС 3, ИП 9ii  „Достъп 
до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и 
ученици от маргинализирани общности, включително роми“. 
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4. Цели на стратегията:  
Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии 
за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и 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. 

В тази връзка, настоящата стратегия за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър е разработена изцяло въз основа на местните потребности и потенциал, изведени в 
следствие на проведените проучвания (социално-икономическо проучване и анализ на 
заинтересованите страни) и в съответствие с: 
Следните цели на подхода ВОМР:  
 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, включително дейности за превенция и 
управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;  

 фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;  
 насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на 

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

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности 
и устойчиво производство на аквакултури;  

 подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на 
населението. 

Специфичните цели на ЕЗФРСР:  
 развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;  
 развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие 

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

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

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

Специфичната цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 
– 2020 г.:  
 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.  

Специфичната цел на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 
2020 г.:  
 Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в 

риск от социално изключване лица.  
Специфичната цел на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 – 2020 г.:  
 Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и 

ученици от маргинализирани общности, включително роми.   
Изхождайки от целите на подхода ВОМР, целите на програмите, включени в стратегията и 
въз основа на характеристиката на територията, местните потребности, интерес и очаквания, 
Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър“ за периода до 2020 г. е насочена към изпълнението две стратегически цели, за 
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постигането на които са разработени конкретни приоритети за развитие. 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  

„Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции за повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика, селското стопанство, 

преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски сектори“ 
Първата стратегическа цел (СЦ)  е насочена към развитие на местната икономика. На 
територията на двете общини е идентифициран потенциал и интерес както в областта 
селското стопанство и преработването на селскостопанска продукция, така и за повишаване 
капацитета на малките и средни предприятия, които макар малко на брой осигуряват по-
висока и с несезонен характер заетост. В тази връзка, първият приоритет за развитие на 
територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър е насочен именно към: 
Стратегическа цел 1 обхваща два приоритета: 
 Приоритет 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор 

и добавяне на стойност към земеделските продукти. 
 Приоритет 1.2: Повишаване конкурентоспособността на малките и средни 

предприятия и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор 
земеделие. 

По първия приоритет е планирана подкрепа за подобряване конкурентоспособността на 
земеделските стопанства, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно определението на 
ПРСР 2014 – 2020 г.). Добавянето на стойност към земеделските продукти чрез създаване на 
преработвателни предприятия от сектор земеделие е от съществено значение за цялостното 
повишаване на конкурентоспособността и ефективността на селското стопанство на 
територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 
Вторият приоритет има потенциал да окаже най-значително влияние за устойчивото и 
балансирано икономическо развитие. Целите в него включват както подобряване капацитета 
на съществуващите МСП, така и насърчаване на инвестиционни дейности за развитие на 
разнообразни неземеделски икономически дейности от микропредприятия. Този приоритет е 
от особена важност за създаването на работни места и повишаването качеството на живот на 
населението, тъй като модернизирането и механизирането на дейностите в селското 
стопанство предопределя все по-ниска заетост в този сектор, която има сезонен характер. 
Малките и средни предприятия на територията на МИГ (основно в община Червен бряг), 
развиващи дейност в допустимите по ОПИК сектори имат значителен потенциал за 
повишаване производителността и експортния си потенциал, което е ще създаде по-
устойчива икономика. Развитието на неземеделски микропредприятия ще доведе до 
разширяване възможностите за заетост за населението и ще допринесе за повишаването 
качеството на живот на местната общност.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  
„Създаване на качествена жизнена среда и повишаване на качеството на живот на 
местната общност чрез инвестиции в публична инфраструктура, подобряване на 

достъпа до социални услуги,  подобряване на достъпа до образование, развитие на 
туризма и съхраняване на културното и природно наследство“ 

Втората стратегическа цел е насочена към подобряването на малка по мащаби 
инфраструктура в населените места, включително публична инфраструктура за отдих и 
туристическа информация и подобряването и съхраняване на местната идентичност – 
местното нематериално  културно, природно наследство и традиции. Стратегическата цел 
включва още създаване на условия за социална интеграция и борба с бедността, което е 
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идентифицирано като важен приоритет и за двете общини. 
 Приоритет 2.1: Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на 

населението чрез инвестиции в публична инфраструктура, разширяване на 
социалните услуги и повишаване качеството на образователните услуги и 
подобряване на достъпа до образование 

Подобряването на техническа инфраструктура е в основата на създаването на оптимална 
жизнена среда и повишаване на привлекателността за бизнес и инвестиции. Инвестициите в 
публичната инфраструктура са от особена важност за съживяването на населените места, 
най-вече извън общинските центрове, което ще даде възможност за тяхното съживяване. За 
подобряването на качеството на живот на населението е отчетена необходимостта от 
развитието на устойчиви социални и здравни услуги за хората в рисково социално 
положение (самотноживеещи, лица с увреждания и др.). В тази връзка приоритетът е насочен 
и към създаване на условия за социална интеграция и борба с бедността. Част от приоритета 
са и цели, насочени към интеграцията на ромското население чрез образователната система и 
повишаване на образователните услуги за тях. 
 Приоритет 2.2: Насърчаване на туристическите и културни дейности чрез 

инвестиции в местното материално и нематериално културно и природно 
наследство  

Територията все още има неоползотворен потенциал за по-устойчиво развитие на 
туристическия сектор и инвестициите в това направление допълнително ще допринесат за 
съживяване на региона. Местната идентичност, традициите, културата и природното 
наследство могат да бъдат определени като силни предимства на територията. Инвестициите 
в културното и природно наследство ще допълнят резултатите от дейностите за подобряване 
качеството на живот на населението, както и за развитие на туризма и ще допринесат за 
сплотяване на местната общност и съхраняване на нейната идентичност. От особена важност 
за този приоритет е опазване на материалното и нематериално културно наследство, както и 
насърчаване опазването на природното наследство. 

Хоризонтална цел към Стратегията за ВОМР:  

„Ефективното изпълнение на стратегията за ВОМР и дейности за популяризирането и“ 
Целта е насочена към изграждане капацитет за успешно изпълнение на стратегията за водено 
от общностите местно развитие. В рамките на тази цел ще се повиши информираността за 
подхода сред местната общност, ще се създадат умения на местни лидери за изпълнение на 
проекти. По-активното участие в процеса на прилагане на стратегията на различни 
заинтересовани страни от местната общност ще допринесе ефективното изпълнение на 
цялостната стратегия на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и за постигане на 
положителни промени на територията на община Червен бряг и община Искър. 

4.2. Специфични цели: 
За реализирането на приоритетите за развитие, в стратегическата рамка на Стратегията за 
ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър са дефинирани седем специфични 
цели, пряко насочени към реализирането на двете стратегически цели на стратегията, както 
следва: 
За постигане на Стратегическа Цел 1 „Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции 
за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, селското стопанство, 
преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски сектори“: 
 1.1.1.Подобряване на конкурентоспособността и ефективността на земеделските 

стопанства, в т.ч. малките земеделски стопанства 
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 1.1.2.Повишаване на инвестициите за добавяне на стойност към земеделските 
продукти 

 1.2.1.Насърчаване на инвестициите за създаване на микропредприятия извън сектор 
земеделие, диверсификация на местната икономика и създаване на заетост  

 1.2.1.Повишаване на производителността и експортния потенциал на 
съществуващите МСП 

За постигане на Стратегическа Цел 2 „Създаване на качествена жизнена среда и 
повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична 
инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  подобряване на достъпа до 
образование, развитие на туризма и съхраняване на културното и природно наследство“: 
 2.1.1.Подобряване на публичната инфраструктура  в населените места 
 2.1.2.Създаване на условия за социална интеграция и борба с бедността 
 2.1.3.Повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа 

до образование 
 2.2.1.Създаване на условия за развитие на туризма и съхраняване на  местното 

нематериално културно и природно наследство 
За постигане на хоризонталната цел към Стратегията за ВОМР „Ефективното изпълнение 
на стратегията за ВОМР и дейности за популяризирането и“: 
 Изграждане на капацитет за успешно изпълнение на стратегията за водено от 

общностите местно развитие 
Всяка специфична цел е обвързана с приоритетите за развитие на територията и се основава 
на местните потребности и потенциал. 

ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА:
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Стратегическа 
цел: Стратегическа Цел 1 

Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, 
селското стопанство, преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски сектори 

Приоритети Приоритет 1.1 
Повишаване на конкурентоспособността на 

земеделския сектор и добавяне на стойност към 
земеделските продукти 

Приоритет 1.2 
Повишаване конкурентоспособността на малките и средни 

предприятия и създаване на възможности за микропредприятия 
извън сектор земеделие 

Специфични 
цели 

Специфична цел 1.1.1 
Подобряване на 

конкурентоспособността 
и ефективността на 

земеделските стопанства, 
в т.ч. малките земеделски 

стопанства 

Специфична цел 1.1.2 
 Повишаване на 

инвестициите за добавяне 
на стойност към 

земеделските продукти 

Специфична цел 1.2.1 
 Насърчаване на инвестициите 

за създаване на 
микропредприятия извън сектор 

земеделие, диверсификация на 
местната икономика и създаване 

на заетост 

Специфична цел 1.2.2  
Повишаване на 

производителността и 
експортния потенциал на 

съществуващите МСП 

Програма и 
мярка 

ПРСР: Мярка 4.1: 
„Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства”  

ПРСР: Мярка 4.2: 
„Подкрепа за инвестиции в 
преработката, предлагането 
на пазара и/или развитието 

на селскостопански 
продукти”  

ПРСР: Мярка 6.4.1  
„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
  

  

ОПИК: Приоритетна ос 2 
"Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП, ИП «Капацитет за 

растеж на МСП, 
Мярка: Подобряване на 

производствения капацитет в МСП 
на територията на МИГ-

Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър 

 
 



35 
 

Стратегическа 
цел: 

Стратегическа Цел 2 
Създаване на качествена жизнена среда и повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в 

публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  подобряване на достъпа до образование, 
развитие на туризма и съхраняване на културното и природно наследство 

Приоритети Приоритет 2.1 
Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението чрез 

инвестиции в публична инфраструктура, разширяване на социалните 
услуги и повишаване качеството на образователните услуги и подобряване 

на достъпа до образование 

Приоритет 2.2 
Насърчаване на туристическите и 

културни дейности чрез инвестиции в 
местното материално и нематериално 

културно и природно наследство  
Специфични 

цели 
Специфична цел 

2.1.1 
Подобряване на 

публичната 
инфраструктура  в 
населените места 

Специфична цел 2.1.2 
Създаване на условия за 
социална интеграция и 

борба с бедността 

 Специфична цел 2.1.3 
Повишаване качеството на 
образователните услуги и 

подобряване на 
достъпа до образование 

Специфична цел 2.2.1   
Създаване на условия за развитие на 
туризма и съхраняване на  местното 
нематериално културно и природно 

наследство 

Mярка 
(Програма) 

ПРСР: Мярка 7.2. 
Инвестиции в 
създаването, 

подобряването или 
разширяването на 

всички видове малка 
по мащаби 

инфраструктура 

ОПРЧР: Ос 2, ИП 3  
„По-добър достъп до 

устойчиви услуги, вкл. 
здравни и социални услуги 
чрез интегриран подход на 

територията на МИГ – 
Карлуковски карст – 
Червен бряг - Искър” 

ОПНИР: ОС 3, ИП 9ii  
„Достъп до качествено 

образование, чрез 
интегрираните в 

образователната система на 
деца и ученици от 

маргинализирани общности, 
включително роми“ 

Мярка извън ПРСР  
„Инвестиции за отдих и туристическа 

инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно 
наследство на територията на МИГ – 

Карлуковски карст – Червен бряг - Искър” 

 Хоризонтална цел към Стратегията за ВОМР: Ефективното изпълнение на стратегията за ВОМР и дейности за 
популяризирането и: Под-мярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие 
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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: 
В резултат на проведения социално-икономически анализ се очертават няколко важни 
аспекта, които могат да се превърнат в двигатели за развитието на територията. На първо 
място, това е потенциалът на предприятията за повишаване на техния капацитет, което ще 
създаде по-добри възможности за реализация на МСП на високо-конкурентни пазари, 
конкурентни предимства и условия за засилване на експортния им потенциал. На второ 
място е потенциала за развитие на микропредприятия извън сектор земеделие, което ще 
допринесе за диверсификацията на икономиката (основно в община Искър, където 
икономиката има предимно аграрен облик). Природните и географски характеристики на 
територията благоприятстват развитието на сектор земеделие, в т.ч. добавяне на стойност 
към земеделските продукти. На следващо място, в отговор на демографската характеристика 
на територията – застаряващо население, което се нуждае от интегрирани здравни и 
социални услуги, изпълнението на проектите по мярка „По-добър достъп до устойчиви 
услуги, вкл. вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ (ОПРЧР) ще допринесе за повишаване качеството 
на живот на уязвимите групи от населението, определени като целева по мярката. 
Инвестициите в туристическа инфраструктура и за опазване и популяризиране на културното 
и природно наследство ще дадат стимул за развитие на туристическия сектор и ще създадат 
условия за социално сближаване. Необходимостта от продължаване на успешните практики 
на територията на МИГ за интегриране на ромското население чрез образователната система 
ще бъде задоволена чрез мярка по ОПНИР: ОС 3, ИП 9ii  „Достъп до качествено 
образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от 
маргинализирани общности, включително роми“, която ще повишаване качеството на 
образователните услуги и ще подобри достъпа до образование на децата и учениците от 
ромски произход. 

Реализацията на потенциала на територията, трябва да се преследва при минимизиране на 
влиянието на слабите и страни, които са значителни и промяната им ще изисква относително 
високи равнища на инвестиции. Като основни фактори, които се явяват лимитиращи за 
развитието на територията,  могат да се очертаят: 
 Негативни демографски тенденции; 
 Необходимост от подобряване производствения капацитет и създаване на 

възможности за подобряване на конкурентоспособността на чуждите пазари на 
местните малки и средни предприятия, основно от сектор промишленост; 

 Остаряла материално-техническа база, ниско ниво на модернизация (механизация и 
автоматизация) в селското стопанство; 

 Неоползотворен потенциал за технологично развитие и модернизация на 
преработваща промишленост в областта на селското стопанство; 

 Неоползотворен туристически потенциал;  
 Необходимост от подобряване състоянието на всички видове публична 

инфраструктура; 
 Недостатъчна изграденост във ВиК сектора; 
 Лошо състояние на общинската пътна мрежа; 
 Продължителни високи нива на безработица, ниски доходи, свито потребление; 
 Високи и увеличаващи се нива на възрастова зависимост – голяма нужда от 

интегрирани социални и здравни услуги; 
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Настоящата стратегия за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, отчита 
всички лимитиращи фактори и слаби страни на територията и търси баланс за въздействие 
върху тях, чрез подпомагане на секторите, имащи отношение към политиките на ЕЗФРСР, 
ЕСФ и ЕФРР. Всички избрани мерки в стратегията ще допринесат пряко или непряко за 
разгръщане на потенциала на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“. За принос към преодоляване на слабите страни, въздействие ще окажат следните 
области на интервенции, заложени в стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – 
Червен бряг – Искър“. 

Конкретните възможности за развитие, които ще бъдат оползотворени чрез стратегията 
са: 
 Подобряване на конкурентоспособността и създаване потенциал за експорт на 

предприятията на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 
 Повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на 

процесите за управление на бизнеса. 
 Достъп на територията до европейско финансиране – възможности за развитие на 

инфраструктура, социални услуги и бизнес в различни икономически сектори, 
включително създаване на устойчива структура от микропредприятия. 

 Развитие на икономически дейности, осигуряващи добавена стойност на 
селскостопанските продукти, основно чрез преработка и развитие на хранително-
вкусовата промишленост и др. 

 Подпомагане на основните сектори на местната икономика – преработвателният 
сектор, който е гръбнакът на икономиката  на община Червен бряг и диверсификация 
на икономиката на община Искър. 

 Развитие и благоустройване на населените места, дейности за съхраняване и 
оползотворяване на материалното културно и природно наследство, провеждане на 
културни, спортни и др. изяви, които ще съхраняват и развиват нематериалното 
културно и природно наследство чрез стратегията по ВОМР. 

 Разширяване капацитета и създаване на нови интегрирани социални и здравни услуги 
за уязвимите групи от населението. 

 Интеграция на деца и ученици от ромски произход чрез образователната система, 
създаване на условия за превенция на ранното им отпадане от училище, подпомагане 
на семействата на тези деца за успешна интеграция в обществото. 

Допринасяйки за решаване на проблемите на територията е логична и обвързаността на 
стратегическата рамка на стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ с общинските политики за устойчиво развитие, дефинирани в Общинските планове 
за развитие на двете общини за периода 2014 – 2020 г.  

Съответствието на стратегията за ВОМР с общинските цели и приоритети е представено в 
следващата таблица: 
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Общински планове за развитие 2014 – 2020 г. Стратегия за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг 

– Искър“ за периода до 2020 г. 

Обвързаност 

ОПР Червен бряг, Стратегическа цел 1: 
Стимулиране на местната икономика и открояване 
на конкурентни предимства на местния потенциал. 
 
ОПР Искър, Стратегическа цел 2: Да подкрепим 
и насърчим развитието на жизнена и конкурентна 
местна икономика. 

Стратегическата цел 1: „Устойчиво 
икономическо развитие чрез 
инвестиции за повишаване 
конкурентоспособността на местната 
икономика, селското стопанство, 
преработвателната промишленост и 
подпомагане развитието на 
неземеделски сектори“. 

Обвързаността на стратегическите цели се изразява в ефекта, 
които се очаква да бъде постигнат от реализацията на 
стратегията за ВОМР и ОПР, имащ характер на очаквано 
въздействие върху територията на МИГ. Важността на 
икономическото развитие е поставена в центъра на 
стратегическите рамки на ОПР и на двете общини. 

ОПР Червен бряг, Стратегическа цел 2: 
Повишаване качеството на човешките ресурси и 
равнището на заетост. Стратегическа цел 3: 
Подобряване на инфраструктурата и свързаността 
на териториите съобразно околната среда и начина 
на живот. 
 
ОПР Искър, Стратегическа цел 1: Да съхраним и 
развием качествена и достъпна среда за населението 
и икономическите субекти в община Искър. 
Стратегическа цел 3: Да действаме за съхраняване 
и развитие на местната общност чрез инвестиции и 
подкрепа за развитие на местния пазар на труда, 
качествени образователни, здравни и социални 
услуги, поставяйки специален фокус върху младите 
хора и уязвимите социални групи. 

Стратегическата цел 2: „Създаване 
на качествена жизнена среда и 
повишаване на качеството на живот 
на местната общност чрез инвестиции 
в публична инфраструктура, 
подобряване на достъпа до социални 
услуги,  подобряване на достъпа до 
образование, развитие на туризма и 
съхраняване на културното и 
природно наследство“. 

Нуждата от подобряването на всички видове публична 
инфраструктура, което има за цел да подобри средата и 
качеството на живот на населението е другият важен стълб на 
развитие, оценен и планиран в основните стратегически 
документи и на двете общини. В този стратегически стълб са 
включени всички важни за развитието на човешките ресурси и 
повишаването качеството на живот на населението условия – 
устойчива заетост, образование, публични услуги, в т.ч. 
социални, поставяйки специален фокус върху младите хора и 
уязвимите социални групи, съхраняване на природното и 
културно наследство, в т.ч. нематериалното, отразяващо 
местната идентичност. 

ОПР Червен бряг, Приоритет 1, Специфична цел 
1. Балансирано развитие на традиционните отрасли, 
в т.ч. земеделието. 
 
ОПР Искър, Стратегическа цел 2, Приоритет 2: 
Конкурентно селско стопанство в община Искър.  
Специфична цел 2.1.: Модерна технологична и 
производствена база. 

СЦ 1, Приоритет 1.1 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
земеделския сектор и добавяне на 
стойност към земеделските продукти. 
Специфична цел 1.1.1: Подобряване 
на конкурентоспособността и 
ефективността на земеделските 
стопанства, в т.ч. малките земеделски 
стопанства; Специфична цел 1.1.2:  
Повишаване на инвестициите за 

Специфичните цели в ОПР предвижда мерки,  насочени към 
развитие на селското стопанство в характерните за територията 
области – планински животновъдство и растениевъдство, 
биопродукти. Публичната подкрепа по мерки 4.1 и 4.2 на 
СВОМР има същите цели и предвижда подпомагане на 
земеделските производители и техните стопанства и добавяне 
на стойност към земеделските продукти. 
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добавяне на стойност към 
земеделските продукти. 

ОПР Червен бряг, Приоритет 1, Специфична цел 
1. Балансирано развитие на традиционните отрасли, 
в т.ч. шивашката промишленост и 
машиностроенето; Специфична цел 3: Създаване на 
предпоставки за подобряване на бизнес средата;  
Специфична цел 4: Подкрепа за повишаване на 
конкурентоспособността на малкия и среден бизнес. 
 
ОПР Искър, Стратегическа цел 2, Приоритет 1: 
Жизнени и конкурентни микро и малки 
предприятия в община Искър. Специфична цел 1.1.: 
Модерна производствена база и ниски 
производствени разходи. 

СЦ 1, Приоритет 1.2  Повишаване 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия и създаване на 
възможности за микропредприятия 
извън сектор земеделие. 
Специфична цел 1.2.1: Насърчаване 
на инвестициите за създаване на 
микропредприятия извън сектор 
земеделие, диверсификация на 
местната икономика и създаване на 
заетост; Специфична цел 1.2.2 
Повишаване на производителността и 
експортния потенциал на 
съществуващите МСП. 

В този приоритет СВОМР цели насърчаването на инвестициите 
за  инвестициите за създаване на микропредприятия извън 
сектор земеделие, диверсификация на местната икономика и 
създаване на заетост и нови микропредприятия извън сектор 
земеделие чрез мярка 6.4.1 на ПРСР, повишаване на 
производителността и експортния потенциал на 
съществуващите МСП, които са от първостепенна важност за 
община Червен бряг, чрез инвестициите по ОПИК, предвидени 
в СВОМР. Поставените цели в ОПР за подобряването на 
възможностите за заетост са залегнали, което следва да доведе 
до повишаване благосъстоянието на населението са залегнали и 
в СВОМР, като очакваната подкрепа създаването на нови 
работни места по мерките, насочени към бизнеса ще окаже 
пряко въздействие върху намаляването на безработицата и 
повишаване на заетостта на населението. 

ОПР Червен бряг, ПРИОРИТЕТ 3, Специфична 
цел 1: Изграждане и подобряване на техническата 
инфраструктура; Специфична цел 2: Изграждане и 
подобряване на социалната инфраструктура. 
ПРИОРИТЕТ 2, Специфична цел 1: Подобряване 
на достъпа до образование и повишаване на 
образователното равнище; Специфична цел 3: 
Осигуряване на висококачествени социални и 
здравни услуги за повишаване качеството на живот. 
 
ОПР Искър, Стратегическа цел 1, Приоритет 1: 
Благоустрояване, свързаност и достъпност на 
населените места и територията на община Искър, 
Специфична цел 1.1: Визия и стратегия за 
осъществяване благоустройството и свързаността 
на територията в община Искър. Специфична цел 
1.2. Община Искър с достъпни, свързани селища и 
територия. Специфична цел 1.5. Селищна среда в 
подкрепа на здравословния начин на живот. 
Приоритет 2: Модерна инфраструктура за 

СЦ 2, Приоритет 2.1 Подобряване на 
жизнената среда и качеството на 
живот на населението чрез 
инвестиции в публична 
инфраструктура, разширяване на 
социалните услуги и повишаване 
качеството на образователните услуги 
и подобряване на достъпа до 
образование. 
Специфична цел 2.1.1 Подобряване 
на публичната инфраструктура  в 
населените места; Специфична цел 
2.1.2 Създаване на условия за 
социална интеграция и борба с 
бедността; Специфична цел 2.1.3 
Повишаване качеството на 
образователните услуги и 
подобряване на достъпа до 
образование. 

Основният ангажимент на общините за създаване на добри 
условия (чрез инвестиции във всички видове публична 
инфраструктура) и качество на живот на населението е включен 
като важна част от СВОМР. Първата специфичната цел в този 
приоритет на СВОМР, включва мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“, подкрепяща 
инвестиции в публичната инфраструктура, което ще доведе до 
подобряване на средата на живот в двете общини.  Много важна 
част за всяка община е да осигури адекватни и отговарящи на 
потребностите на населението социални и други публични 
услуги, което е от първостепенно значение за преодоляване на 
негативните тенденции в страната през последните години, за 
социално включване на уязвимите и рискови групи и борба с 
бедността. Тази секторна политика е включена в  както в ОПР 
на общините, така и отделни стратегически документи 
(Стратегии/ Планове за развитие на социалните услуги). За 
допълване на възможностите на общините за осигуряване на 
необходимите социални и здравни услуги и принос за 
разширяване на капацитета на услугите (при идентифицираната 
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съвременни публични услуги, Специфична цел 2.1. 
Модерна база за съвременни образователни и 
културни услуги на населението. Специфична цел 
2.2.  Модерна база за съвременни здравни и 
социални услуги на населението. 
Стратегическа цел 3: Приоритет 2. Модерни 
образователни, здравни и социални услуги в 
община Искър. Специфична цел 2.1. Съхранена и 
обновяваща се образователна система в община 
Искър. Специфична цел 2.2. Ефективни социални 
услуги за уязвимите групи в община Искър. 

необходимост и в двете общини) в СВОМР е включена мярка от 
ОПРЧР Ос 2, ИП 3 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. 
здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 
територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър”, която се очаква да допринесе за удовлетворяването на 
потребностите на населението в риск чрез осигуряване на 
интегрирани социални и здравни услуги. 

ОПР Червен бряг, ПРИОРИТЕТ 5: 
ПОВИШАВАНЕ НА МЕСТНИЯ ПРИРОДЕН, 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И СПОРТЕН 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 
ТУРИЗМА. Специфична цел 1: Балансирано 
развитие на туристическия продукт по цялата 
верига на туристическото обслужване; Специфична 
цел 2: Провеждане на активна маркетингова 
политика за популяризиране и утвърждаване 
имиджа на община Червен бряг на туристическия 
пазар; Специфична цел 3: Балансирано развитие на 
културата. 
 
ОПР Искър, Стратегическа цел 4: Да развием 
ефективно местно самоуправление и продуктивни 
партньорски мрежи позволяващи ни уместно, 
разумно и пълноценно оползотворяване на 
достъпните местни, регионални, национални и 
европейски ресурси за постигане целите на този 
план за развитие. 

СЦ 2, Приоритет 2.2 Насърчаване на 
туристическите и културни дейности 
чрез инвестиции в местното 
материално и нематериално културно 
и природно наследство 
Специфична цел 2.2.2: Създаване на 
условия за развитие на туризма и 
съхраняване на  местното 
нематериално културно и природно 
наследство. 

Важността на туристическия сектор в контекста на устойчивото 
развитие на територията и съхраняването на природното и 
културно наследство – материално и нематериално, е важна 
част от стратегическите документи и на двете общини. Този 
приоритет е включен и в стратегията за ВОМР. Туризмът се 
явява добра перспектива и възможност за устойчиво развитие и 
просперитет на територията и нейното население. Тази 
перспектива е обусловена от  разнообразните природни и 
културно-исторически дадености на общината, които могат да 
се използват за създаване на значително разширен и интегриран 
туристически продукт, който да привлича както български, така 
и чуждестранни туристи. Богатото историческо, културно, 
архитектурно и духовно наследство представляват добра 
начална база с голям потенциал за развитието на туристическия 
отрасъл на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър“. 
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Базирайки се на горната таблица ясно личи както съответствието на стратегията за ВОМР на 
МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ с общинските политики за устойчиво 
развитие, дефинирани в Общинските планове за развитие на двете общини за периода 2014 – 
2020 г., така и приносът, който ще има стратегията за ВОМР за постигане на техните цели и 
приоритети. 

Общинските планове за развитие за периода до 2020 г. са разработени в съответствие със 
Закона за регионалното развитие (ЗРР) и следват препоръките на областната стратегия за 
развитие на област Плевен, което има за цел да гарантира обвързаността и приноса на всяко 
ниво на планиране (национално, регионално, областно, местно/общинско). По този начин 
настоящата стратегия съответства и насоките за развитие на областно ниво, които са 
залегнали при планирането на общинските политики, чиято ясна връзка със стратегическата 
рамка на стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ е 
представена в горната таблица. 
Изпълнението на СВОМР на МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ ще допринесе 
за реализацията на следните приоритетни направления на Национална програма за развитие 
„България 2020”: 

• Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението 
и качествените характеристики на работната сила.  

• Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 
• Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси.  

• Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 

и на приоритетните направления на Национална стратегия за регионално развитие 2012-
2022, както следва: 

• Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните икономики 
чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес. 

• Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в 
районите. 

• Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и 
развитие на спортната инфраструктура в районите. 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ е разработена при 
спазване на принципа за липса на дискриминация, който е в основата на националните 
политики за десегрегация. В стратегията няма заложени мерки, които да противоречат на 
политиката и националната стратегия за деинституционализация – не се предвижда подкрепа 
за специализирани социални институции. По мярка 7.2, в случай на изпълнение на проекти, 
насочени към социална инфраструктура ще бъде съблюдавано съответствието с 
националната стратегия за деинституционализация. В подкрепа на гореописаното, към 
настоящата стратегия е приложена Декларация от председателя на общински съвет Червен 
бряг/ Искър, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и 
потенциал и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, 
включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация. 
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4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 
На територията МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ не е прилаган подхода 
ЛИДЕР за периода 2017 – 2013 г. Настоящата Стратегия за водено от общностите местно 
развитие за периода до 2020 г. ще окаже положително въздействие в развитието на всички 
области – промишленост, в т.ч. преработвателната промишленост свързана със земеделски 
продукти, земеделие, животновъдство, туризъм, публична инфраструктура, образование, 
социална сфера, интеграция на деца и ученици от маргинализирани общности като ромите,  
опазване и на културно и природно наследство. 

Иновативните характеристики на настоящата стратегия се основават основно на обхвата на 
мерките, заложени в стратегията, подходът за насърчаване на иновациите и развитието на 
нови за територията продукти. 

Нови методи и начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията 
Стратегията дава възможност за прилагане на нови методи и начини за решаване на 
проблемите и слабостите на малките земеделски стопанства, които са по-голямата част от 
стопанствата на територията на МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“. 
Модернизирането на физическите им активи е от съществено значение за подобряване на 
икономическите им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и технологии 
за повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените 
разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към 
неземеделските сектори, както и прехода от конвенционално към биологично земеделско 
производство. 
Основната част от най-малките стопанства нямат стремеж за развитие или планират да се 
оттеглят от земеделието, като основната причина за това е, че разчитат основно на собствени 
средства за финансиране на текущите разходи и инвестиции, поради досегашната липса на 
възможности. Този основен ограничаващ фактор за развитие на малките стопанства може да 
бъде преодолян чрез настоящата Стратегия за ВОМР.  
Заложената мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната 
система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ е свързана с 
прилагането на иновативни за територията подходи на въвличане, задържане и ангажиране 
на децата от маргинализирани групи, включително роми, на територията на МИГ. Тази мярка 
поставя и акцент върху ромската интеграция и иновативните начини за постигането й – 
изнесени обучения, съвместни лагери с другите деца, обучително-занимателни мероприятия 
извън учебно време, ангажиране вниманието на децата и учениците през ваканциите и др. 

Включване на мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на 
използване на природните ресурси и културно-историческото наследство 
Наред със стимулирането на малките стопанства, настоящата Стратегия за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ има още една иновативна характеристика, 
основаваща се отново на обхвата на мерките, заложени в стратегията. Стратегията ще даде 
възможност за прилагането на нови за територията практики в областта на културното 
наследство, поддържането и изявата на местния бит, култура и фолклор. В стратегията е 
предвидена мярка, която комбинира допустимите дейности по мярка 7.5 на ПРСР дейности, 
които съответстват на целите на Регламент 1305/2013 – мярка „Инвестиции за отдих и 
туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно 
наследство на територията на МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“. Важен акцент 
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в мярката ще бъдат опознаването на местните традиции, опазване на материалното и 
нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура  за опазване на 
природното наследство. Предвидените дейности в мярката са иновативни за територията на 
МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ и очакванията към тях са да повишат 
разнообразяването на социалния и културен живот на населението. Местното нематериално 
културно и природно наследство са един от най-силно изразените сравнителни предимства 
на територията. Инвестициите по мярката ще допълнят резултатите от дейностите за 
подобряване качеството на живот на населението, както и за развитие на туризма и ще 
допринесат за сплотяване на местната общност и съхраняване на нейната идентичност. 

Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга  
Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст - Червен бряг – Искър“ насърчава 
създаването на нови за територията продукти и услуги, които ще бъдат подкрепяни по мярка 
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Очакваните резултати от 
изпълнението на мярката са диверсифициране на икономиката, основно в община Искър, 
където тя има предимно селскостопански облик. 

Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на 
проектите 
Стратегията насърчава и ще подкрепя развитието на иновациите чрез критериите за подбор 
на проекти по мерките от ПРСР. В критериите за оценка на проекти по мерките, насочени 
към подобряване на конкурентоспособността на местната икономика, се насърчават проекти, 
свързани с иновации. Критериите за оценка по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства” дават приоритет на проектите, свързани с модернизиране на 
физическия капитал чрез въвеждане на нови технологии и модерни методи на производство в 
земеделските стопанства.  
По-мярка 4.2, която финансира предприятията от хранително вкусовата промишленост също 
се включва насърчаване на иновациите, чрез даване на приоритет в критериите за оценка, 
свързан с насърчаването на иновациите и енергоспестяващите технологии. 
Чрез иновативния подход и иновативните дейности, заложен и в Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Карлуковски карст - Червен бряг – Искър“ се очаква подобряване на 
конкурентоспособността на икономиката и повишаване качеството и средата на живот на 
местната общност. 
4.5. Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или 
резултатите: 
Подход при формулирането на стратегическата рамка: 

 Оценка местните потребности и потенциал, изведени в следствие на Социално-
икономическия анализ и Проучването на заинтересованите страни на 
територията на МИГ„Карлуковски карст - Червен бряг – Искър“;  

 Целите на подхода ВОМР;  
 Специфичните цели на ЕЗФРСР;  
 Специфичната цел на ПО 2 на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;  
 Специфичните цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020 г. Ос 2, Инвестиционен приоритет 3; 
 Специфичните цели на ОС 3, ИП 9ii на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“;   
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 Приоритетите за развитие на област Плевен за периода 2014 – 2020 г.; 
 Приоритетите за развитие на община Червен бряг и община Искър за периода 

2014 – 2020 г. 
Структурата на стратегическата рамка на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е изградена въз основа на 
характеристиката на територията и неоползотворения потенциал за развитие, като основните 
насоки и приоритети се базират на нуждите и очакванията на местната общност, 
идентифицирани в проведените проучвания. Йерархията на целите е представена на 
следващата графика: 
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Стратегия за ВОМР на  МИГ "Карлуковски 
карст - Червен бряг - Искър"

СЦ 1 Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции за повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика, селското стопанство, 

преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски сектори

Приоритет 1.1 Повишаване на 
конкурентоспособността на 

земеделския сектор и добавяне на 
стойност към земеделските 

продукти

Специфична цел 1.1.1 Подобряване на 
конкурентоспособността и 

ефективността на земеделските 
стопанства, в т.ч. малките земеделски 

стопанства

Специфична цел 1.1.2  Повишаване на 
инвестициите за добавяне на стойност 

към земеделските продукти

Приоритет 1.2 Повишаване конкурентоспособността на 
малките и средни предприятия и създаване на възможности 

за микропредприятия извън сектор земеделие

Специфична цел 1.2.1  Насърчаване на 
инвестициите за създаване на 

микропредприятия извън сектор земеделие, 
диверсификация на местната икономика и 

създаване на заетост

Специфична цел 1.2.2 Повишаване на 
производителността и експортния потенциал 

на съществуващите МСП

СЦ 2 Създаване на качествена жизнена среда и повишаване на качеството на живот на 
местната общност чрез инвестиции в публична инфраструктура, подобряване на 

достъпа до социални услуги,  подобряване на достъпа до образование, развитие на 
туризма и съхраняване на културното и природно наследство

Приоритет 2.1 Подобряване на жизнената среда и качеството 
на живот на населението чрез инвестиции в публична 
инфраструктура, разширяване на социалните услуги и 
повишаване качеството на образователните услуги и 

подобряване на достъпа до образование

Специфична цел 2.1.1 Подобряване 
на публичната инфраструктура  в 

населените места

Специфична цел 2.1.2 Създаване на 
условия за социална интеграция и 

борба с бедността

Специфична цел 2.1.3 Повишаване качеството 
на образователните услуги и подобряване на 

достъпа до образование

Приоритет 2.2 Насърчаване на 
туристическите и културни дейности чрез 

инвестиции в местното материално и 
нематериално културно и природно 

наследство 

Специфична цел 2.2.1  Създаване на 
условия за развитие на туризма и 

съхраняване на  местното нематериално 
културно и природно наследство

Хоризонтална цел към Стратегията за ВОМР: 
Ефективното изпълнение на стратегията за ВОМР и 

дейности за популяризирането и
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Към всяка специфична цел на Стратегията за ВОМР са избрани мерки от ПРСР, ОПИК, ОПРЧР или ОПНОИР, както и съответстващи на Регламент 
1305/2013 г. Мерките в стратегията са конкретно обвързани с постигането на всяка от специфичните цели, дефинирани в стратегическата рамка, които от 
своя страна са насочени към приоритетите на двете цели на стратегията. Логическата обвързаност на мерките, специфичните цели, приоритетите и 
основните цели на стратегията ще гарантира постигането на крайните резултати и задоволяване на очакванията и нуждите на местната общност, в 
съответствие с характеристиката и потенциала на територията. В следващата таблица е представена обвързаността на избраните мерки по приоритетните 
области на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и очакваните крайни резултати от изпълнението на стратегията: 

Цел/ Приоритет/ Избрани мерки Краен резултат Ключови индикатори за 
резултат 

Целева 
стойност 

2022 г. 

Планирани 
инвестиции (само 

БФП) в лева 
Стратегическа Цел 1. „Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, 

селското стопанство, преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски сектори“ 
 Приоритет 1.1 „Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските 

продукти“ 
Специ
фична 
цел 
1.1.1 

Мярка 4.1 
(ПРСР) 

Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства 

Подобрена ефективността на 
земеделските стопанства, в т.ч. 
малките земеделски стопанства и 
насърчено биопроизводството 

Брой земеделски стопанства с 
подобрена 
конкурентоспособност/ въвели 
успешно нов продукт или 
технология 

9 

391 160 

Създадени работни места 
(самонаети/ наети) 

22 

Специ
фична 
цел 
1.1.2 

Мярка 4.2 
(ПРСР) 

Подкрепа за инвестиции в 
преработката, предлагането на 
пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти 

Добавяне на стойност към 
земеделските продукти, чрез 
инвестиции в преработвателната 
промишленост 

Брой създадени/ подобрени 
преработвателни предприятия 

10 

391 160 Създадени работни места 
(самонаети/наети) 

23 

 Приоритет 1.2 „Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и създаване на възможности за 
микропредприятия извън сектор земеделие“ 

Специ
фична 
цел 
1.2.1 

Мярка 6.4 
(ПРСР) 

Подкрепа за инвестиции в 
установяването и развитието 
на неселскостопански 
дейности, в т.ч.: 

Подкрепени инвестиционни 
дейности извън сектор земеделие 
и подпомогнат процеса на 
диверсификация на местната 
икономика, създадени работни 
места 

Брой новосъздадени 
микропредприятия извън 
сектор земеделие 

9 

977 900 

Мярка 6.4.1 
(ПРСР)  

Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

Създадени работни места 
(самонаети/наети) 

25 
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Специ
фична 
цел 
1.2.2 

ОПИК: 
Приоритет
на ос 2, ИП 
2 

Мярка: Подобряване на 
производствения капацитет в 
МСП на територията на 
МИГ„Карлуковски карст – 
Червен бряг- Искър“ 

Трансфер на знания и технологии 
на местно ниво чрез инвестиции 
за повишаване на капацитета на 
МСП за пазарно развитие, вкл. 
експортен потенциал и 
производителността на труда на 
територията на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен 
бряг- Искър“ 

Брой МСП с подобрен 
производствения капацитет 

6 

1 955 800 

Стратегическа Цел 2. „Създаване на качествена жизнена среда и повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в 
публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  подобряване на достъпа до образование, развитие на туризма и 

съхраняване на културното и природно наследство“ 
 Приоритет 2.1 „Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението чрез инвестиции в публична 

инфраструктура, разширяване на социалните услуги и повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на 
достъпа до образование“ 

Специ
фична 
цел 
2.1.1 

Мярка 7.2 
(ПРСР) 

Инвестиции в създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

Подобрена средата и качеството 
на живот на населението чрез 
инвестиции в публична 
инфраструктура 

Дял от населението на 
територията, обхванато от 
проекти, свързани с 
подобряване на жизнената 
среда 

30 % 

782 320 

Дял от населението на 
територията, което се ползва 
от подобрената среда  

50 % 

Специ
фична 
цел 
2.1.2 

ОПРЧР: 
Ос 2, ИП 3 

„По-добър достъп до 
устойчиви услуги, вкл. 
здравни и социални услуги 
чрез интегриран подход на 
територията на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен 
бряг- Искър“ 

Подобрен достъпа до качествени 
социални и здравни услуги за 
уязвимите групи от населението, 
в т.ч. на децата и възрастните 
хора с увреждания, възрастните 
над 65 г. в невъзможност от 
самообслужване 

Участници с увреждания и 
участници над 65 г., в 
невъзможност за 
самообслужване, с подобрен 
достъп до услуги 

400 

1 462 592 

Специ
фична 
цел 
2.1.3 

ОПНИР: 
ОС 3, ИП 
9ii   

 „Достъп до качествено 
образование, чрез 
интегрираните в 
образователната система на 
деца и ученици от 

Подобрено качеството и достъпа 
на до образование на деца и 
ученици от маргинализирани 
общности, включително роми, 
което ще създаде условия за 

Деца, ученици, младежи от 
етнически малцинства 
(включително роми), 
интегрирани в 
образователната система 

150 

977 900 
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маргинализирани общности, 
включително 
роми“ 

интеграция им в обществото и 
превенция от социално изключване 

 Приоритет 2.2 „Насърчаване на туристическите и културни дейности чрез инвестиции в местното материално и нематериално 
културно и природно наследство“ 

Специ
фична 
цел 
2.2.1 

Мярка 7.5.1 
Мярка 
извън 
ПРСР 
(ЕЗФРСР) 

Инвестиции за отдих и 
туристическа инфраструктура 
и съхраняване на 
нематериалното културно и 
природно наследство на 
територията на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен 
бряг- Искър“ 

Създадени условия за развитие на 
туризма, чрез инвестиции в 
материалното културно и 
природно наследство и съхранено  
местното нематериално 
културно и природно наследство. 
Разнообразен културен живот, 
подпомогнати културни и 
спортни прояви 

Дял от населението на 
територията, обхванато от 
проекти, свързани с 
туристическа 
инфраструктура 

10 % 

391 160 Брой младежи (вкл. ученици), 
включени в проекти за опазване 
на нематериалното 
културното и природното 
наследство, събития с 
културна насоченост, спортни 
дейности 

200 
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5. Описание на мерките:  
Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ отчита всички 
лимитиращи фактори и слаби страни на територията на двете общини и търси баланс за 
въздействие върху тях, чрез подпомагане на секторите, имащи отношение към политиките на 
ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ. Стратегията включва четири от програмите, предвиждащи прилагане 
на подхода ВОМР за периода 2014 – 2020 г. Мерките включени в стратегията ще допринесат 
за постигане на специфичните цели на програмите, чрез изпълнение на проекти, които пряко 
допринасят за това. Тези програми са: 
 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., както и Регламент (EC) № 

1305/2013 
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 
 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.; 

Всички избрани мерки в стратегията ще допринесат пряко или непряко за разгръщане на 
потенциала на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър и за 
подобряване конкурентоспособността на местната икономика. Допринасяйки за решаване на 
проблемите на територията е логична и обвързаността на стратегическата рамка на 
стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър с общинските 
политики за устойчиво развитие, дефинирани в Общински план за развитие на община 
Червен бряг за периода 2014 – 2020 г. и Общински план за развитие на община Искър 2014 – 
2020 г. 
Общинските планове за развитие на община Червен бряг и община Искър за периода до 2020 
г. са разработени в съответствие със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и следват 
препоръките на областните стратегии за развитие на област Плевен, което има за цел да 
гарантира обвързаността и приноса на всяко ниво на планиране (национално, регионално, 
областно, местно/общинско). 

 Обхват на мерките в ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ и ограничения:  

Съгласно приложимата нормативна уредба, в една стратегия за ВОМР могат да бъдат 
включени мерки, които: 

a) са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.;  
b) не са включени в ПРСР 2014 - 2020 г., но са част от Регламент (EC) № 1305/2013;  
c) са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на 

целите на регламента;  
d) са определени в програмите, финансиращи подхода ВОМР. 

В настоящата Стратегия за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър, на 
базата на проведените анкетни проучвания и срещи със заинтересованите страни са 
включени мерки, които: 

a) са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.;  
b) са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват 

на целите на регламента;  
c) са определени в програмите, финансиращи подхода ВОМР – в ОПРЧР, ОПИК и 

 1. Общи изисквания към всички мерки от Стратегията за 
ВОМР на МИГ  
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ОПНОИР. 
Мерките в Стратегията за ВОМР се разработват при спазване на установената липса на 
припокриване и координация по всички програми, финансирани със средства на ЕС. В тази 
връзка са приложими следните ограничения в обхвата на мерките, включени в Стратегията 
на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“:  
 В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, 

предвиждащи фиксирани плащания, и мерки, свързани със схеми за плащания на 
площ, в т. ч. под-мерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители", 
6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности" и 6.3 „Стартова помощ за развитие 
на малки стопанства" на мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 
2014 - 2020 г.  

 В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, 
предвиждащи инвестиции в инфраструктура за здравеопазване2. 

 Териториален обхват на мерките в стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“:  

Дейностите по проектите, финансирани по мерките на стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, трябва да се осъществяват само на територията 
на действие на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, която съвпада с 
територията на общините Червен бряг и Искър.  
 Период на действие на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“:  
Стратегията за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г., т.е. срокът за 
сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по 
мерките, включени в Стратегията, е 31 декември 2020 г. Крайният срок за изпълнение на 
дейностите по проектите към СВОМР е до 30 юни 2023 г.   
Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР 
от страна на екипа на МИГ е 30 септември 2023 г. (по под-мярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР). 
 Структура на мярка в стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“:  
Описанието на всяка от включените в СВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ мерки съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, 
допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, 
интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, обективни критерии за 
оценка на проектите и тяхната тежест и др., когато е приложимо, съгласно Указанията на УО 
на финансиращите програми. 
 Промяна в мерките на СВОМР:  

Промени  в  мерките  са  допустими  при  промяна  в  приложимите регламенти или 
условията на българското законодателство, имащи отношение към мерките. Този вид 
промени се отразяват без допълнително решение от страна на Общото събрание на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 
 Изисквания за допустимост на кандидатите: 

1. Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес - за физическите лица, 

                                                           
2 Съгласно Наредба № 22 от 14.12.2015 г. към м. май 2016 г.  
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и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на 
територията на действие на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (територията 
на общините Червен бряг и Искър) и осъществява дейностите по проекта на територията на 
действие на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (територията на общините 
Червен бряг и Искър). 
2.  Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на 
едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не 
отговаря на изискванията на т.1.  
3. Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен 
представител, който не отговаря на условията, определени в насоките за кандидатстване 
по включените в СВОМР финансиращи програми (ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР). 

 Условия за допустимост на Местна инициативна група Карлуковски карст – 
Червен бряг - Искър като  получател на финансова помощ от стратегията за 
ВОМР:  

Местна инициативна група – Карлуковски карст – Червен бряг - Искър е допустим получател 
на финансова помощ от стратегията за ВОМР за дейности по Мярка 7.2. Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура и Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ – 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър ”, при условията по-долу: 

Максималният размер на финансовата помощ за МИГ за мерки, финансирани от ЕЗФРСР, е в 
размер до 10 на сто от бюджета за проекти в стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР.  
Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако:  

1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза,  
2. никой от членовете 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  

3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата 
процедура; 
ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ: 
Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на 
стратегията за ВОМР са длъжни да осигурят публичност на дейността си и на източниците 
на финансиране съгласно: 

1. изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 
за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 
комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.; 

2. приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 
2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 
г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение 
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на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието 
на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и 
коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.); 
3. раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 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 (ОВ, L 
347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност.   

Условия за допустимост на кандидати по проекти, финансирани по мерките от 
ОПРЧР3:  
Допустимите бенефициенти по мерките в Стратегията за ВОМР са от списъка на допустими 
бенефициенти на ОПРЧР по съответния инвестиционен приоритет, от който получава 
финансиране съответната мярка.  
Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:  
 Да отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие 

с приложимото законодателство;  
 Да разполагат с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на 

ОПРЧР 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; 

 Когато кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и или партньор по проекта 
е община, тя трябва да представи Решение на Общинския съвет за подаване на 
проектно предложение по конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за 
одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора за 
кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА;  

 Кандидатите могат да участват в партньорство в зависимост от спецификата на 
обявената мярка, като партньорите като вид организации трябва да съвпадат с тези, 
посочени като допустими бенефициенти и следва да отговарят на същите условия. 

Условия за допустимост на кандидати по проекти, финансирани по мерките от 
ОПИК4:  
Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от 
микропредприятия в рамките на селски райони (вкл. Община Червен бряг и община Искър) 
и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с другите 
програми, финансирани със средства на ЕС. 
 Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

 2. Допълнителни условия за допустимост на кандидатите по 
проекти, финансирани по мерките от  включените в 
СВОМР оперативни програми – ОПИК, ОПРЧР и 
ОПНОИР  

                                                           
3 Съгласно „Указания от УО  на ОПРЧР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от 
ОПРЧР 2014 – 2020“ 
4 Съгласно „Указания от УО  на ОПРЧР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от 
ОПРЧР 2014 – 2020“ 
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кооперациите. 
 Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) 
№ 651/2014. 

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

ВАЖНО: По приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ се 
предвижда подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП). 
 Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа дейност по 

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)  в една от посочените групи 
сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност. 

 Приоритетно се подкрепят проекти, попадащи в тематичните области на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация. 

Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия 2014-2020 г. 
Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:  
С20 „Производство на химични продукти“ 
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 
продукти“  
С27 „Производство на електрически съоръжения“ 
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ 
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 
Интензивни на знание услуги: 
J58 „Издателска дейност“ 
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 
музика“  
J60 „Радио- и телевизионна дейност“  
J61 „Далекосъобщения“ 
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 
J63 „Информационни услуги“ 
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 
Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства5: 
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“ 

                                                           
5 Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са в съобразени с демаркацията с ПРСР и 
ОПМДР и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично 
производство на селскостопански продукти, преработката и продажбата на селскостопански продукти. 
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С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 
производство на изделия от слама и материали за плетене“ 
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ 
С24 „Производство на основни метали“ 
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 
С31 „Производство на мебели“ 
С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 
Условия за допустимост на кандидати по проекти, финансирани по мерките от 
ОПНОИР6:  
Допустимите получатели (бенефициери, кандидати) по мерките следва да са от списъка на 
допустими бенефициери (типове бенефициенти) на ОП НОИР по инвестиционен приоритет 
9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например 
ромите“. Местните инициативни групи/местните инициативни рибарски групи (МИГ/МИРГ) 
не са допустими бенефициери по ОП НОИР.  

Партньорството е задължително за допустимите бенефициенти. 

Водещата организация и партньорите, (вкл. ЮЛНЦ), задължително подписват Споразумение 
за партньорство, в което детайлно описват ролята и задълженията на водещата организация и 
партньорите, както и начина на избор на всеки партньор по проекта.  

Всички проекти задължително се осъществяват съгласувано с Общинските планове за 
интеграция на ромите на територията на общината и други стратегии, планове и програми, 
изпълнявани на територията на съответната община в обхвата на стратегиите за ВОМР на 
МИГ.  

ВАЖНО! Допустимите получатели/партньори следва да имат седалище и адрес на 
управление на територията на действие на МИГ/МИРГ и да реализират проектите си към 
стратегиите по подхода ВОМР на същата територия. 

Мерките по ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в 
Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.  
За мярка от стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която 
не е включена в ПРСР 2014 – 2020 г. се прилагат правилата за държавна помощ, 
определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013, за дейностите, за които получателят на 

 3. Приложим режим на държавни и минимални помощи 

                                                           
6 Съгласно „Указания от УО  на ОПНОИР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от 
ОПНОИР 2014 – 2020“ 
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финансова помощ действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности. 

За мерките от Стратегията за ВОМР, включени в ПРСР 2014 - 2020 г. се прилагат 
условията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР. 
 

Допустими разходи в рамките на СВОМР на Карлуковски карст – Червен бряг - Искър са:  
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;  
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 
1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;  
3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на 
национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от 
европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. 
(обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.) и в насоките за кандидатстване за ОПРЧР, ОПНОИР и ОПИК.  
4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на 
ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните 
програми. 

Разходите са допустими за финансиране от ЕСИФ, ако те са направени от бенефициент 
и платени до 31 декември 2023 г. Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР 
единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 декември 
2023 г. 

Не е допустимо финансиране на разходи: 
1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.; 
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ; 
3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от 
Регламент 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 
(ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.); 
4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС 
№ 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните 
програми. 

От стратегията за ВОМР на МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг - Искър не са 
допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:  
 за лихви по дългове;  
 за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от 
общите допустими разходи за съответната операция; 
 за обикновена подмяна и поддръжка;  
 за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;  
 за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик 
на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или 

 4. Допустимост на разходите в рамките на СВОМР на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър 
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окончателно плащане за същия актив;  
 за режийни разходи;  
 за застраховки;  
 за закупуване на оборудване втора употреба;  
 извършени преди 1 януари 2014 г.;  
 за принос в натура;  
 за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, 
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;  
 за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 
околната среда;  
 извършени преди подаването на формуляра за кандидатстване за предоставяне на 
финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с 
изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на 
архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;  
 за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди 
посещение на място от МИГ; 
 надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи; 
 определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 – 15. 

 
Не се предоставя финансова помощ за закупуване на превозно средство по проект, 
финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР. 

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за 
настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата 
помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, 
финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР или ако не са спазени изискванията на 
чл. 78а. 

A. Видове плащания по проектите 
Финансовата помощ по проектите в рамките на мерките от Стратегията за ВОМР се изплаща 
след извършване на дейностите по проекта. Допустими са авансови и междинни 
плащания по мерките от настоящата Стратегия за ВОМР, като условията за тяхната 
допустимост и размерът на плащанията ще бъдат определени в поканите за прием на 
заявления по всяка мярка. 

B. Възлагане на дейности по проектите 
Получател на финансова помощ по проект към мерките от Стратегията за ВОМР, който е 
възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), възлага изпълнението 
на дейности по проекта при спазване на съответната процедура. 
Когато получателят на финансова помощ не е възложител по смисъла на Закона за 
обществените поръчки прилага Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за 
определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ 
от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.). 

C. Изисквания свързани с околната среда 
За да отговарят на условия за допустимост, инвестиционните проекти трябва да се 

 5. Други приложими условия към мерките 
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предхождат от оценка на очакваното въздействие върху околната среда, когато инвестицията 
е вероятно да има отрицателни последици за околната среда. 
В случай на дейности, които включват инвестиционна подкрепа, задължително ще се изисква 
положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в 
случаите, когато такава не се изисква от Закона за опазване на околната среда. 
Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат 
проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и 
съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане. 

D. Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР 
Подборът на проекти, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на МИГ се извършва 
по условията и реда на Раздел I. „Подбор на проекти към стратегия за ВОМР“ от Глава пета 
от ПМС № 161. 
Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ се провежда в 
ИСУН. 

E. Други условия 
Всички условия, приложими към мерките от настоящата Стратегия за ВОМР, са описани в: 
 Наредба № 22 от 14.12.2015 г.; 
 Указания от УО  на ОПРЧР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси 

от ОПРЧР 2014 – 2020; 
 Указания от УО  на ОПИК 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от 

ОПИК 2014 – 2020; 
 Указания от УО  на ОПНОИР 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси 

от ОПНОИР 2014 – 2020; 
 Други документи, издадени от Управляващите органи на програмите ПРСР, ОПРЧР, 

ОПИК и ОПНОИР, Министерски съвет и други органи, които регламентират 
прилагането на подхода ВОМР. 

При промяна в изискванията на някой от горе-посочените документи следва да се променят 
и условията, приложими към съответната мярка от Стратегията за ВОМР на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. 
ВАЖНО: 
Специфичните изисквания за допустимост на кандидатите, дейностите, конкретните 
разходи, необходими документи за кандидатстване и други условия по всяка мярка ще 
бъдат подробно представени, допълнително детайлизирани и могат да бъдат изменени, 
в случай че е необходимо7, в ПОКАНИТЕ ЗА ПРИЕМ И НАСОКИТЕ/ УСЛОВИЯТА ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ по всяка мярка от настоящата Стратегия за ВОМР. 
В настоящата Стратегия за ВОМР на МИГ „Карлуковски краст – Червен бряг – Искър“ са 
включени следните типове мерки, съгласно НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г.: 

• са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.;  
• са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на 

целите на регламента;  
• са определени в програмите, посочени в чл. 2, ал. 2 от Наредбата, а именно –  

                                                           
7 В случай че приложимата нормативна база и Указанията на УО на програмите, финансиращи СВОМР,  
на основата на които ще се изготвят условията за кандидатстване, се променят в процеса на реализация 
на Стратегията. 
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ОПРЧР. 
Мерките, включени в Стратегията за ВОМР, са насочени към оползотворяване на наличните 
възможности на територията на МИГ и удовлетворяване на нуждите и потребностите на 
заинтересованите страни, идентифицирани по време на проведените анкетни проучвания, 
срещи и обществени обсъждания, след извършена оценка на потенциала за изпълнение на 
проекти по всяка мярка. Всички допустими за включване мерки в Стратегията са обсъдени 
подробно със заинтересованите страни от община Червен бряг и община Искър и са избрани 
тези, които в най-пълна степен отговарят на социално-икономическите характеристики на 
територията и на интереса, желанията и потребностите на местната общност. 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 

ПРСР (ЕЗФРСР) 
За всяка мярка в стратегия за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ са 
представени: описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, 
допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, 
интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, обективни 
критерии за оценка на проектите и тяхната тежест. 
В рамките на Стратегическа Цел 1 „Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции за 
повишаване конкурентоспособността на местната икономика, селското стопанство, 
преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски сектори“, са 
включени 3 мерки, попадащи в обхвата на ПРСР 2014 – 2020 г. и 1 мярка от ОПИК 2014 – 
2020 г. 

Приоритет 1.1 „Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и 
добавяне на стойност към земеделските продукти“ 

Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства: Мярката отговаря на под-
мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., като, 
съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., за мярката на определени някои 
условия, различни от ПРСР, но отговарящи на условията на Регламент (EC) № 1305/2013. 
Мярка 4.1 
(ПРСР) 

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  

Описание 
на целите 

Основни цели на мярката е повишаване конкурентоспособността на 
земеделието в община Червен бряг и община Искър. Развитието на наличните 
материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства 
(съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.), което се финансира по 
настоящата мярка следва да допринесе за цялостното подобряване на 
икономическата конкурентоспособност на общините. 
Специфични цели на мярката са: 
 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и 

модернизация на физическия капитал; 
 опазване на компонентите на околната среда; 
 спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на 

условията в земеделските стопанства; 
 насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани (с изкл. 

на малки земеделски стопани, съгласно определението на ПРСР 2014 – 
2020 г.). 



59 
 

Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР – общините Червен бряг и Искър. 
2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката предоставя помощ за 
проекти на земеделски стопани, в т.ч. стопани на малки земеделски 
стопанства за инвестиции в земеделски стопанства, пряко свързани с една или 
няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и 
съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на 
продукцията за продажба; Финансова помощ се предоставя на 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. 
Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 
земеделското стопанство чрез: 
 внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 

наличните производствени материални и/или нематериални активи; или 
 насърчаване на сътрудничеството с производителите и 

преработвателите на земеделски продукти; или 
 опазване на компонентите на околната среда, включително с 

намаляване на вредните емисии и отпадъци; или 
 повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; 

и/или 
 подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, 

ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на 
производство; или 

 подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 
 осигуряване на възможностите за производство на биологични 

земеделски продукти. 
3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
а) Земеделските продукти по т. 2 могат да бъдат само следните продукти:  
Растениевъдство 
1 Зърнено-житни култури 
2 Зърнено-бобови култури 
3 Маслодайни култури 
4 Технически култури, вкл. памук (с изключение на тютюн) 
5 Зеленчукови култури 
6 Медицински и ароматни култури 
7 Медоносни и лечебни трайни насаждения 
8 Овощни култури (семкови, костилкови,орехоплодни, ягодоплодни, южни 
култури) 
9 Фуражни култури 
10 Лозя 
11 Цветя 
12 Семена и посадъчен материал 
13 Гъби, включително диворастящи видове,специално отглеждани в 
земеделското стопанство на кандидата с цел продажба 
14 Трюфели 
15 Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство 
на биоенергия 
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16 Други живи растения 
Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в 
резултат на отглежданите по-долу животни) 
1 Говеда (крави) – всички видове,включително и за разплод 
2 Биволи (биволици) – всички видове,включително и за разплод 
3 Овце – всички видове, включително и за разплод 
4 Кози – всички видове, включително и за разплод 
5 Свине – всички видове, включително и за разплод 
6 Коне – за месо, и коне от застрашени местни породи, включени за 
подпомагане по мярка10 "Агроекология и климат" от ПРСР  2014 – 2020 г. 
7 Зайци 
8 Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки,пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, 
фазани) 
9 Пчелни семейства 
10 Буби 
11 Охлюви 
12 Калифорнийски червей 
13 Други селскостопански живи животни, (с изкл. на риби и аквакултури);  
б) Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или 
продуктите по приложение № 1 са в обхвата на приложение № I по член 38 от 
Договора за функциониране на Европейския съюз, с изключение на тютюн, 
риба и аквакултури. 
Кандидатите представят бизнес план по  образец, приложен към 
документите за кандидатстване, с подробно описание на планираните 
инвестиции за период не по-малък от 5 години, а в случаите на създаване на 
трайни насаждения ли извършване на строително-монтажни работи – за 10-
годишен период. Бизнес планът трябва да доказва икономическа 
жизнеспособност и да показва значително подобряване на цялостната 
дейност на земеделското стопанство на кандидата. При закупуване на 
техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата в бизнесплана 
трябва да бъде посочен размерът на земята, за който техниката ще бъде 
използвана. Кандидатът се задължава да обработва земя с размер не по-
малък от посочения за петгодишен период след датата на сключване на 
договора за отпускане на финансова помощ. 
Кандидатите с размер на стопанството от 2000 до 7 999 СПО: Представят 
бизнес план е попълнен съгласно образеца, приложен в документите за 
кандидатстване по мярката. Той е реалистичен и пазарно-приложим и 
показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване 
цялостната дейност на земеделското стопанство. 

Допустим
и 
кандидати 

1. Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за 
подпомагане трябва да отговарят на следните условия: 
 да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от 

Закона за подпомагане на земеделските производители; 
 минималният стандартен производствен обем на земеделското им 

стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро или 
Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, 
Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската 
академия,  които отговарят на следното условие: 
 да са получили за предходната или текущата финансова година приход 

от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за 
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единно плащане на площ, включително приход от получена публична 
финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, 
или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, 
директно свързани със земеделски дейности, или получена публична 
финансова помощ. Не се прилагат 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. 
За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да 
кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или 
Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън 
посочените в т. 1 и т.2. 

Допустим
и 
дейности 

 Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко 
свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване 
производителността на труда; 

 Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко 
свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване 
производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по 
мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“; 

 Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността 
приложими за съответните стопанства; 

 Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; 
 Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на 

продукцията; 
 Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за 

съхранение на оборска тор; 
 Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските 

стопанства; 
 Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, 

медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи 
храсти и дървесни видове за производство на биоенергия; 

 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за 
нуждите на земеделските стопанства. 

Допустим
и разходи 

Инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи: 
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 
използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за 
опазване компонентите на околната среда; 
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 
машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 
земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на 
околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за 
земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната 
ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; 
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на 
мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за 
производство на биоенергия; 
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4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС 
съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг; 
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 
оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, 
както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - 
за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по под-мярка 6; 
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 
материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности 
и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; 
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, 
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските 
производствени дейности на територията на селски район съгласно 
приложение № 4; 
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 
земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за 
събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на 
продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици; 
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, 
свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските 
стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за 
сертификация; 
11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 
13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа 
осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на 
проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер 
на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 12. 

Финансови 
параметри 

За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО: 
Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 
000 евро. 
Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 50 
000 евро. 
За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО: 
Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 1 250 
евро. 
Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 15 
000 евро. 
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Интензит
ет на 
финансова
та помощ 

1. За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО: 
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: 
 За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ 

се увеличава с 10 %; 
 За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 %; 
 За проекти свързани със сливания на организации на производители 

финансовата помощ се увеличава с 10 %; 
 За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични 

ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %; 
 За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП 

финансовата помощ се увеличава с 10 %; 
 За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или 

групи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 
20 %; 

 За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска 
производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %; 

 За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка 
„Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 
„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от 
ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15 %. 

Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, 
че заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 
години и не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова 
помощ. 
Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален 
бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи. 
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни 
инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи. 
2. За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО: 
Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи; 
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното 
комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи: 
• За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %; 
• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска 

производителност – 10 %; 
• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване 

и възстановяване на околната среда, включително биологично 
производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните 
промени – 10 %. 
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Критерии 
за оценка 
на 
проекти 

Предвиждат се два етапа на оценка: 
Първи етап: Административно съответствие и допустимост на 
кандидата и проектното предложението 
Втори етап: Техническа оценка на проекта, съгласно следните критерии за 
оценка и тяхната тежест: 

  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимален 
брой точки 

1 Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското 
производство: проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от 
допустимите инвестиционни разходи) в сектор "Плодове и 
зеленчуци" и/или "Животновъдство" и/или "Етеричномаслени 
и медицински култури" (в един от секторите или комбинация 
или повече от един сектор) 

10 

2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999 евро 
СПО 

9 

3 Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в 
земеделските стопанства: 
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. 
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т. 
Над 7 работни места – 7 т. 

7 

4 Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 
2014 – 2020 г. – до 40 г.), които  е получил подкрепа за 
създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни 
стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и 
периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по 
Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1 

6 

5 Иновативност на проекта – проектът е насочен към 
внедряването на нов за стопанството продукт/ техника 
/технология и/или въвеждането на нов за територията на МИГ 
продукт или услуга 

5 

6 Проекти на земеделски стопани жени 5 
7 Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за 
производство на биологични продукти и/или стопанства в 
преход към биологично производство на продукти 

5 

8 Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на 
околната среда (включително технологии, водещи до 
намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на 
ЕС 

5 

9 Собственикът и представляващият кандидата не са получавали 
подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., 
независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо 
лице в което участват. 

4 

10 Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони с 
природни и други специфични ограничения 

4 

 ОБЩО 60 
 

Държавна 
помощ 

Съгласно условията за държавна помощ по мярка 4.1. „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства” в ПРСР 2014 - 2020 г. 

Мярка 4.2. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства: Мярката отговаря на под-
мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието 
на селскостопански продукти ” от ПРСР 2014-2020 г., като, съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба 
№ 22 от 14.12.2015 г., за мярката са определени някои условия, различни от ПРСР, но 
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отговарящи на условията на Регламент (EC) № 1305/2013. 
Мярка 4.2 
(ПРСР) 

Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти”  

Описание 
на целите 

Настоящата мярка цели да подкрепи инвестиции в преработката и предлагането 
и/или развитието на селскостопанските продукти. Мярката цели подобряване на 
цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на 
предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: 
 по-добро използване на факторите за производство; 
 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси 

вериги на доставка; 
 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 
 постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 
 подобряване опазването на околната среда 

Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР – общините Червен бряг и Искър. 
2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката предоставя помощ за 
извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, 
свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 
 мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 

 месо и месни продукти; 
 плодове и зеленчуци, включително гъби; 
 пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи 
пчелен мед и пчелни продукти; 

 зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

 растителни и животински масла и мазнини с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 

 технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки 
и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на 
тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 

 готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
 гроздова мъст, вино и оцет. 

3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
 Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за 

производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от 
растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни 
продукти при спазване на следните изисквания: 
 Инвестиции, включително проекти с инвестиции за производство на 

електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или 
производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, 
ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото 
количество енергия за покриване нуждите на предприятието. 
Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 
мегават. 

 При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на 
инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на 
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предприятието полезна топлоенергия. 
 При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва 

да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия. 
 Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива 

от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за 
устойчивост, определени в чл. 37 - 40 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници. 

 Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, 
суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и 
маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не 
трябва да надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, използвани за 
това производство. Условието не се прилага за отпадъчни продукти 
от култури, които не се използват за фуражи. 

 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, 
свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите пот. 2. 

 Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято 
преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в 
приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, наричано по-нататък "приложение № І от Договора", и в приложение 
№ 1. 

Кандидатът представя разработен бизнес план, съгласно образец, приложен към 
документите за кандидатстване по мярката, който трябва да показва 
икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години 
при строително-монтажни работи. 
Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници  ще се предоставя само за покриване нуждите на 
земеделските стопанства. По мярката няма да се предоставя подкрепа за 
продажба на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане. 
Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна 
енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се 
подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество 
енергия за покриване собствените нужди на стопанството. 
Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат 
по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия. 

Допустим
и 
кандидати 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на 
заявлението за подпомагане са: 
1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия: 
 да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 

г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 
10 от 1999 г.); 

 минималният стандартен производствен обем на земеделското им 
стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро. 

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени 
за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на 
производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.; 
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 
2. (физически и юридически лица), регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите. 

Допустим
и 

Инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване 
на цялостната дейност на предприятието чрез: 
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дейности 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и 
подобряване на използването им, и/или 
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 
отпадъци, и/или 
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, 
и/или 
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 
проследяемост, и/или 
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 
преработка на първични земеделски биологични продукти. 
Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с: 
 Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към 

Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с 
изключение на рибни продукти; 

 Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата 
на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз 
или на памук, с изключение на рибни продукти. 

Допустим
и разходи 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими 
активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, 
използвани за опазване компонентите на околната среда; 
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 
машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 
производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, 
съхраняване и др. на суровините или продукцията; 
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; 
в) опазване компонентите на околната среда; 
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 
собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на 
растителна и животинска първична и вторична биомаса; 
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на 
качеството и безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 
материални активи, предназначени за производствени дейности; 
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за 
изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на 
територията на селски район съгласно приложение № 3; 
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 
транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините 
или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които 
са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието 
и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез 
финансов лизинг; 
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7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти 
на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг; 
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за 
системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени 
практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в 
предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 
икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по 
време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия 
размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10. 

Финансов
и 
параметр
и 

За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО: 
Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 000 
евро. 
Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 50 
000 евро. 
За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО: 
Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 1 250 
евро. 
Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 15 
000 евро. 

Интензит
ет на 
финансова
та помощ 

1. За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО: 
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: 

-За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата 
помощ се увеличава с 10 %; 
-За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични 
ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %; 
-За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за 
селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава 
с 10 %; 
-За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по 
мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 
214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично 
земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 
15 %. 

Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, че 
заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години 
и не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ. 
Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален 
бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи. 
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции 
е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
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разходи. 
2. За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО: 
Финансовата помощ е в размер на до 60% от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи. 
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като 
максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните 
случаи: 

• За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %; 
• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични 

ограничения съгласно член 33  - 10 %; 
• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за 

селскостопанска производителност – 10 %; 
• За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 

– 15 %. 
• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, 

опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично 
производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните 
промени – 10 %. 

Критерии 
за оценка 
на 
проекти 

Предвиждат се два етапа на оценка: 
Първи етап: Административно съответствие и допустимост на 
кандидата и проектното предложението 
Втори етап: Техническа оценка на проекта, съгласно следните критерии за 
оценка и тяхната тежест: 

  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимален 
брой точки 

1 Проекти за инвестиции за преработка на суровини от 
чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-
маслени и медицински култури) - над 75% от обема на 
преработваните суровини са от растителен или животински 
произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 

9 

2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999 евро 
СПО 

9 

3 Проектът създава нови работни места: 
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. 
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т. 
Над 7 работни места – 8 т. 

8 

4 Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии 
и/или иновации в преработвателната промишленост 

7 

5 Проекти на земеделски стопани до 40 години  7 
6 Проектът включва преработка на специфични за територията 

на МИГ земеделски продукти и/или допринася за 
утвърждаването на местни търговски марки 

6 

7 Проекти за преработка на биологични суровини и производство 
на биологични продукти 

5 

8 Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, 
подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на 
емисиите при производство на енергия от биомаса 

5 

9 Собственикът и представляващият кандидата не са получавали 
подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо 
дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което 
участват 

4 
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 ОБЩО 60 
 

Държавна 
помощ 

Съгласно условията за държавна помощ по мярка 4.2. „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства” в ПРСР 2014 - 2020 г. 

Приоритет 2.1: Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия 
и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие 

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности: Мярката отговаря на под-
мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 
Мярка 6.4.1 
(ПРСР) 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  

Описание 
на целите 

Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за 
устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор 
земеделие. Икономическите сектори извън земеделието създават заетост, за 
която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори, в 
тази връзка основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните 
дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на 
неземеделските дейности. 
Специфична цел на мярката е усвояването на потенциала за развитие на 
туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. 

Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР – общините Червен бряг и Искър. 
2. Обхват на инвестициите по мярката – ще се финансират неземеделски 
дейности от всички сектори на икономиката с изключение на инвестиции за 
хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за 
недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 
година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство 
на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба. В рамките на 
подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в 
Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. Мярката е 
насочена към развитието на неземеделски дейности в сферата на: туризма; 
услугите във всички сектори; занаятите; производството или продажбата на 
продукти извън земеделието; технологиите в областта на „зелената 
икономика“, включително на енергия от ВЕИ. 
3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
• Кандидатът представя разработен бизнес план, който да показва 
икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години 
при строително-монтажни работи; 
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има 
стандартен производствен обем над 8 000 евро; 
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се 
подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо 
произведената енергия. 
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините 
от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни 
култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се 
ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни 
продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.  Проекти за 
производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при 
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условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от 
Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани 
върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни 
запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била 
торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях 
биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови 
газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от 
възобновяеми източници). 
Не се предоставя финансова помощ за: 

• хазарт; 
• финансови услуги; 
• голф; 
• сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.; 
• производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 

за продажба; 
Кандидатът представя разработен бизнес план, съгласно образец, приложен към 
документите за кандидатстване по мярката, който трябва да показва 
икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години 
при строително-монтажни работи. 
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи: 
·         Резюме на плана; 
·         Първоначално икономическо състояние на кандидата; 
·         Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите; 
·         Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата; 
·         Прогноза на нетните парични потоци; 
·    Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие 
на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото 
развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като 
например обучение и консултации. 
Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено изменение на 
дейността. 
4. Специални условия за проекти, включващи изграждане или обновяване на 
места за настаняване:  
Няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на 
места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност 
на финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с 
включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР. 

Чрез стратегията за ВОМР не са допустими разходи за изграждане и 
обновяване на места за настаняване, когато в резултат от дейностите по 
проекта: 
1. за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която 
предоставя възможност за онлайн резервации; 
2. интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и 
удобствата в тях, включително снимков материал; 
3. не е посочена цена за настаняване за съответен период; 
4. не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет 
страницата на МИГ и на специализиран туристически сайт. 

Допустими  Земеделски стопани, които минимален стандартен производствен обем на 
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кандидати земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 
евро; 

 Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или 
юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона 
за вероизповеданията (при определянето на едно предприятие за 
микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията); 

 Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 
Допустими 
дейности 

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

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти 
с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги);  

2. 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);  

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

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 
собствено потребление; Проекти, с включени инвестиции за 
производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят 
необходимото количество енергия за покриване на потребностите на 
предприятието; 

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

В рамките на мярката не се финансират дейности, които водят до 
осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е 
продукт, включен в Приложение I на ДФЕС. 
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори 
и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013 година, и производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници за продажба. 

Допустими 
разходи 

Инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи: 
• Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 
• Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до 
пазарната стойност на активите; 
• Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 
осъществимост; 
• Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен 
софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Финансови 
параметри 

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 000 
евро. 
Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 100 
000 евро. 
ВАЖНО! 
Няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места 
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за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на 
финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС 
по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР. 

Интензите
т на 
финансова
та помощ 

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи 
и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията 
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година 
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз към помощта de minimis. 

Критерии 
за оценка 
на проекти 

Предвиждат се два етапа на оценка: 
Първи етап: Административно съответствие и допустимост на 
кандидата и проектното предложението 
Втори етап: Техническа оценка на проекта, съгласно следните критерии за 
оценка и тяхната тежест: 

  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимален 
брой точки 

1 Проектът е насочен към развитие на селски, еко и културен 
туризъм и др. алтернативни форми на туризъм и/или развитие 
на занаяти  (пряко или непряко промоцира и или използва 
местни продукти, занаяти, културни събития), вкл. чрез 
партньорство 

15 

2 Проектът създава нови работни места: 
От 1 до 3 работни места, вкл. – 5 т. 
От 4 до 6 работни места, вкл. – 10 т. 
Над 7 работни места – 15 т. 

15 

3 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или 
образование в сектора, за който кандидатстват 

5 

4 Собственикът и представляващия кандидата не са получавали 
подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., 
независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо 
лице в което участват. 

5 

5 Проектът включва инвестиции за развитие на „зелена 
икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на 
емисиите 

5 

6 Проектът включва иновации 5 
7 Проекти на кандидати до 40 г. години  5 
8 Проекти на земеделски стопани жени или юридически лица, 

собственост на жени 
5 

 ОБЩО 60 
 

Държавна 
помощ 

Съгласно условията за държавна помощ по мярка 6.4. „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства” в ПРСР 2014 - 2020 г. 

В рамките на Стратегическа Цел 2 „Създаване на качествена жизнена среда и 
повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в 
публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  подобряване на 
достъпа до образование, развитие на туризма и съхраняване на културното и природно 
наследство“, е включена една мярка, попадаща в обхвата на ПРСР 2014 – 2020 г. и една 
мярка, извън ПРСР, която ще се финансира от ЕЗФРСР. В рамките на тази специфична цел 
са включени и мерки от ОПРЧР и ОПНОИР 2014 – 2020 г., описани подробно в настоящата 
част, в разделите на другите фондове. 
Приоритет 2.1 „Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението 

чрез инвестиции в публична инфраструктура, разширяване на социалните услуги и 
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повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до 
образование“ 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура”, отговаряща на под-мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. 
Мярка 7.2 
(ПРСР) 

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

Описание 
на целите 

Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, 
намаляването на бедността и икономическото развитие на общините Червен 
бряг и Искър чрез: 
 подобряване на средата и качеството на живот в населените места на 

общините Червен бряг и Искър; 
 осигуряване на базови услуги на населението на общините Червен бряг 

и Искър и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването 
и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и 
канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, 
физическата култура, спорта и отдиха; 

 повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване 
на инфраструктурата. 

Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР – общините Червен бряг и Искър. 
2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката ще финансира 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура. 
3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
Проектите се подпомагат, ако: 
1. дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на 
общинските планове за развитие на общините Червен бряг и Искър (в 
зависимост от общината, на чиято територия ще се изпълнява проектът) за 
периода 2014 – 2020 г., удостоверено с декларация от кмета на общината; 
2. дейностите, включени в проектите са съгласувани с одобрената стратегия за 
ВОМР, за което се представя декларация от председателя на колективния 
управителен орган на местната инициативна група. 
Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 
реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии 
и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган 
по околна среда. 
Един проект може да включва различни дейности, включително и за различни 
населени места на общината. 

Допустими 
кандидати 

 Община Червен бряг; 
 Община Искър; 
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свързани със 
социалната и спортната инфраструктура и културния живот; 

 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности 
свързани с културния живот; 

Допустими 
дейности 

 Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи общински пътища, улици, тротоари; 
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 Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 
системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони 

 Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени 
потребности от общинско значение; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 
процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително 
транспортни средства; 

 Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 
енергийна ефективност; 

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

 Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 
оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, 
вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите пространства; 

 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Допустими 
разходи 

1.Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, 
ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима 
собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности: 
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 
б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи 
по буква „а“. 
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до 
пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно 
допустимите за подпомагане дейности; 
3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; 
4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична 
устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 
изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 
допустимите разходи по проект. 

Финансови 
параметри 

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 000 
евро. 
Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 
000 евро. 

Интензит
ет на 
финансова
та помощ 

(1) Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на 
инвестицията не генерират нетни приходи. 
(2) Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на 
инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 
равностойност на 50 000 евро.  
(3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на 
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инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ 
„разходи-ползи“. 
(4) Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ 
„разходи-ползи“ по т. 3 се осигурява от кандидата, като участието на кандидата 
може да бъде само в парична форма. 

Критерии 
за оценка 
на проекти 

Предвиждат се два етапа на оценка: 
Първи етап: Административно съответствие и допустимост на 
кандидата и проектното предложението 
Втори етап: Техническа оценка на проекта, съгласно следните критерии за 
оценка и тяхната тежест: 

  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимален 
брой точки 

1 Териториално въздействие на проекта  
 Проектът включва обект, който обслужва цялата 

територия на община в МИГ – 15 т. 
 Проектът включва обект, който обслужва повече от 

едно населено място – 10 т. 

15 

2 Целевата група по проекта са млади хора до 29 г. 10 
3 Проектът съдържа мерки за повишаване на енергийната 

ефективност 
10 

4 Проектът включва подобряване на инфраструктура за 
социална или културна дейност 

10 

5 Проектът предвижда допълнителни съоръжения за хора с 
увреждания, извън законово изискуемите съгласно вида на 
строежа 

5 

6 Проектът се реализира в населени места или територии извън 
общинския център 

5 

7 Проектът надгражда друг вече реализиран проект 3 
8 Дейностите по проекта са свързани с други мерки на СВОМР 2 
 ОБЩО 60 

 

Държавна 
помощ 

Съгласно условията за държавна помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” в ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

Мярка, извън ПРСР, която ще се финансира от ЕЗФРСР 

Приоритет 2.2: Насърчаване на туристическите и културни дейности чрез инвестиции 
в местното материално и нематериално културно и природно наследство 

Специфична цел 2.2.1 Създаване на условия за развитие на туризма и съхраняване на  
местното нематериално културно и природно наследство 
Мярка извън ПРСР „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на 
МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър” 

• Мярката е включена в настоящата Стратегия за ВОМР съгласно чл. 15, ал. 1 т. 3 и ал. 
5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., като съчетава елементи от под-мярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г., идентифицирана като приоритетна съгласно 
проведените проучвания, и „меки мерки“, насочени към съхраняване на местната 
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идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното 
нематериално културно наследство и традиции, и съхранение  на природното 
наследство, идентифицирани по време на проведените информационни и 
консултативни срещи за изготвяне на Стратегията: мерки, които са извън обхвата на 
мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на целите на 
регламента и допринасят за постигането на целите на ПРСР 2014-2020 г. и 
Стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. 

Мярката допринася за постигането на: 
 Целите Регламент (EC) № 1305/2013: 

 в) Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и 
общностите в селските райони, включително създаването и поддържането 
на заетост. 

 Приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г.: 
 Под-мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”; 
 Приоритетна област 6Б, група 6Б-4, която цели: 

 насърчаване на дейности за оживление на територията на МИГ; 
 развитие на капацитет за устойчиво развитие на територията на 

МИГ; 
 активиране на местните общности; 
 преодоляване на социалното изключване на уязвими групи. 

Мярка извън 
ПРСР 
(ЕЗФРСР) 

Мярка 7.5.1„ Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на 

територията на МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг - Искър”  
Описание 
на целите 

Основна цел на мярката: Насърчаване развитието на туризма, чрез 
инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение 
и опазване на нематериалното културно и природно наследство 
Специфична цел 1: Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на 
туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и 
историческо наследство и туристическа инфраструктура. 
Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез 
възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и 
традиции, и съхранение  на природното наследство.  
Мярката ще допълни резултатите от дейностите за подобряване качеството на 
живот на населението, както и за развитие на туризма и ще допринесе за 
сплотяване на местната общност и съхранение на нейната идентичност. 
Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности 
по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно 
наследство и насърчаване на екологичната култура  за опазване на природното 
наследство. 

Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР – общините Червен бряг и Искър. 
2. Обхват на инвестициите по мярката: За постигане на специфична цел 1 
мярката ще финансира изграждане, реконструкция или ремонт на малка по 
мащаби инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура. 
За постигане на специфична цел 2 мярката ще финансира проекти, насочени 
към съхраняване на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, 
опазване и развитие на местното нематериално културно наследство и 
традиции, и съхранение  на природното наследство. 
3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
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Проектите по специфична цел 1 се подпомагат, ако: 
1. дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на 
общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с 
декларация на кмета на общината; 
2. дейностите, включени в проектите са съгласувани с одобрената стратегия за 
ВОМР, за което се представя декларация от председателя на колективния 
управителен орган на местната инициативна група. 
Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури 
по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 
територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния 
компетентен орган по околна среда. 
За Проектите по специфична цел 2:  
Дейностите, включени в проектите трябва да са съгласувани с одобрената 
стратегия за ВОМР, за което се представя декларация от председателя на 
колективния управителен орган на местната инициативна група. 
Мярката предвижда два вида дейности: 
А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо 
имущество; 
Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно 
наследство. 
Един проект може да включва само един от предвидените дейности А или Б, 
както и комбинация от двата вида дейности – интегриран проект 

Допустими 
кандидати 

За комбинация от двата вида дейности А и Б – интегриран проект,както и само 
по А. Инвестиционни дейности: 
 Община Червен бряг; 
 Община Искър; 
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел 
За проекти само по Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и 
природно наследство: 
 Община Червен бряг; 
 Община Искър; 
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел; 
 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 
 Образователни институции с местно значение – училища и детски 

градини 
Допустими 
дейности 

А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо 
имущество 
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове; 
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

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

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт и зак упуване на съоръжения за 
туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно 
и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или 
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образователна цел; 
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

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

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно 
наследство 

• Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на 
нематериалното културно наследство; 

• Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране 
и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно 
наследство; 

• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния 
фолклор, на историческото и културното наследство на 
района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на 
мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на 
нематериалното културно наследство; 

• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния 
фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни 
обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други 
събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването 
а културния живот на населението; Конкурси, изложби и други 
дейности, свързани с културата; 

• Дейности, насочени към развитие на спорта (спортни събития и др.);   
• Дейности за популяризиране на културно наследство с национално 

значение извън територията; 
• Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното 

наследство на селата; 
Допустими 
разходи 

А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо 
имущество 
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на 
недвижимо имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 
обзавеждане до пазарната цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации 
относно екологичната и икономическата устойчивост; 
г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 
компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, 
търговски марки. 
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 
„а“, „б“ и „г“. 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими 
за подпомагане по подмярката. 
Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно 
наследство 
1. Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с 
популяризиране на нематериалното културно наследство – изработка на 
рекламни материали, промоционални клипове, пътеводители и други рекламни 
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дейности, свързани с материалното културно наследство.  
2. Разходи за организация и  провеждане на различни мероприятия/ 
събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, 
празници, обичаи/ и други, свързани с местното културно наследство, дейности 
за популяризиране на нематериалното културно наследство, конкурси, 
изложби, проучвания на местното нематериално културно наследство, в т.ч. 
краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги, 
пътеводители и др.), организация и провеждане на спортни събития и др., в т.ч. 
хонорари, средства за награден фонд, командировки, възнаграждения за 
лектори/ жури, канцеларски материали за целите на проекта (покани, афиши, 
обяви и др.) и др. 
3.          Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за 
самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на 
местните традиции и обичаи. 
4.          Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и 
др.техника), свързано с предвидените в проектите събития. 
5. Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с 
насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – 
информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на 
открити уроци за деца и ученици, еко-излети, семинари, клубове, кръжоци, 
конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на 
тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, 
информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за 
биоразнообразието и др. 
6. Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или 
документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от 
нематериалното културно наследство;   
7. Популяризиране, и съхранение на културното наследство (например 
провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и 
традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно 
наследство, организиране на изложби, семинари и др.); информационни 
дейности - реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното 
културно наследство; неформални способи за предаване на знанията и 
информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и 
умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на 
традиционните занаяти и др.). 

Финансови 
параметри 

За инвестиции по А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на 
недвижимо имущество: 
Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 000 
евро. 
Максималният размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 
120 000 евро. 
За инвестиции по Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното 
културно и природно наследство: 
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 1 250 евро. 
Максималният на общите допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 5 000 евро.  
Кандидатите могат да подават проекти, съдържащи инвестиционни и меки 
дейности, спазвайки лимитите за размер на допустимите разходи, 
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приложими към двата вида дейности. 

Интензит
ет на 
финансова
та помощ 

За проекти по А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на 
недвижимо имущество: 
 Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, в зависимост 
от приложимото законодателство и изискванията на УО на ПРСР. 

 Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на 
инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на 
анализ „разходи-ползи“. 

 В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е 
в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за 
генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. 

За проекти по Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и 
природно наследство, интензитетът на БФП е в размер на: 
а) до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо 
лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно Анализ 
разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на ДФЗ; 
б) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход 
съгласно представения Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по 
образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ; 
в) до 60 на сто - когато получател е частно лице; 
г) до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена 
полза. 

Критерии 
за оценка 
на проекти 

Предвиждат се два етапа на оценка: 
Първи етап: Административно съответствие и допустимост на 
кандидата и проектното предложението 
Втори етап: Техническа оценка на проекта, съгласно следните критерии за 
оценка и тяхната тежест: 

  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимален 
брой точки 

1 Проектът има надобщинско значение 15 
2 Проектът предвижда дейности/мерки, които предоставят 

възможности за нова за територията форма на използване на 
природните ресурси и/или културно-историческото наследство 
за територията на МИГ или за населеното място, в което се 
реализира 

10 

3 Проектът включва участието на лица от уязвими общности, в 
т.ч. роми и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с 
увреждания 

9 

4 Проектът включва комбинирани дейности по опазване на 
природното и културното наследство 

8 

5 Дейностите предвиждат разнообразяване на  туристическите 
дейности или създаване на нов туристически продукт/услуга 

7 

6 Проектът е свързан с развитие на културен или екологичен 
туризъм 

6 

7 Проектът надгражда резултатите от предишен проект 5 
 ОБЩО 60 
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Държавна 
помощ 

 Съгласно указанията за държавна помощ по под-мярка 7.5 „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. 

 Съгласно правилата за държавна помощ, определени в 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 (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). 

 При изпълнение на проект, който включва само нестопански дейности и 
се изпълнява от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища), не се 
прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз. 

 

ОПРЧР (ЕСФ) 

В Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е включена 1 
мярка, която предвижда финансиране от ОПРЧР чрез ЕСФ: 
 Мярка от ОС 2 на ОПРЧР, ИП 3 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. 

здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ – 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър”, която е част от мерките по 
Стратегическа Цел 2 на СВОМР: Създаване на качествена жизнена среда и 
повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична 
инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  подобряване на 
достъпа до образование, развитие на туризма и съхраняване на културното и 
природно наследство, Приоритет 2.1 Подобряване на жизнената среда и качеството на 
живот на населението чрез инвестиции в публична инфраструктура, разширяване на 
социалните услуги и повишаване качеството на образователните услуги и 
подобряване на достъпа до образование”. 

Специфична цел 2.1.2 Създаване на условия за социална интеграция и борба с 
бедността 

ОПРЧР Ос 
2, ИП 3 

Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез 
интегриран подход на територията на МИГ  Карлуковски карст – Червен бряг - Искър” 

Ос 2, Инвестиционен приоритет 3, Специфична цел 1 на ОПРЧР 2014 - 2020 
Описание 
на целите 

Основна цел на мярката: Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване. Чрез мярката се цели повишаване на достъпа до 
услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес. 
Специфична цел:  Подобряване качеството на живот на социално уязвимите и 
рискови групи на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър, чрез осигуряване на интегрирани социални и здравни услуги в домашна 
среда и в общността. 
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на 
мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР: 
Намаляването на бедността и социалното включване са пряко свързани с 
подобряването качеството на живот на социално уязвимите групи на 
територията на МИГ. При проведеното социално-икономическо проучване за 
целите на подготовката на настоящата стратегия са изследвани рисковите 
социални групи на територията на двете общини, включени в обхвата на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. Техните нужди и потребности бяха 
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допълнително проучени по време на анализа на заинтересованите страни. В 
резултат на проучванията е изведена на преден план необходимостта от 
значително разширяване капацитета на социалните и здравни услуги в 
домашна среда и в общността за идентифицираните рискови групи (подробно 
представени в социално-икономическото проучване). За удовлетворяване на 
техните потребности беше избрана настоящата мярка, която включва дейности 
с необходимия обхват за дефинираните по-долу целеви групи, които са част от 
идентифицираното население в риск на територията на МИГ. Изпълнението на 
проекти по настоящата мярка ще допринесе за подобряването качеството на 
живот на хората с увреждания (в т.ч. с физически, сензорни, множествени 
увреждания, умствена изостаналост и психични заболявания); хората над 65 г. 
в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотноживеещи възрастни хора, 
както и останалите деца и възрастни в риск (изброените целеви групи по 
мярката). Ще осигури заетост на лица, които ще бъдат ангажирани в 
предоставянето на социални услуги, вкл. На членове на семействата с лица с 
увреждания, който полагат ежедневни грижи за своите близки и нямат 
възможност да започнат работа. 
При така описаният обхват на мярката, тя напълно съответства и ще допринесе 
за постигането на Специфична цел 1: „Подобряване на достъпа на хора с 
увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 
социално включване и здравеопазване“ от Инвестиционен приоритет 3 на 
Приоритетна ос 2 на ОПРЧР 2014 – 2020 г. 

Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР. 
2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката е насочена към всички 
рискови групи от населението, основно деца и лица с увреждания, както и 
всички останали рискови групи от населението. Мярката насърчава 
прилагането на интегриран подход за възрастните хора над 65 г. с 
невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора и за 
хората с увреждания, като включва комплексни действия в посока осигуряване 
на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в 
домашна среда. Чрез мярката ще се предостави социална услуга и качествена 
грижа за деца, включително с увреждания, и възрастни с увреждания, в 
общността или в домашна среда. Успоредно с това, лицата, ангажирани с 
постоянните грижи за такива деца или възрастни вкъщи ще получат 
възможност за заетост. Социалните услуги, които ще се предоставят по 
мярката, насочени към хората с увреждания, трябва да включват  пълен пакет 
от услуги, които да спомагат както социалното интеграция, така и трудовата 
интеграция на лицата, ако е приложимо. Услугите следва да се разглеждат като 
дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните 
потребности на лицата. 
3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
Проектите трябва да допринасят за постигане на целите на основните 
стратегически документи: Национална стратегия за намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване 2020 г., Национална стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в България”, „Националната стратегия за 
дългосрочна грижа” и общинските стратегии за социални услуги. 

При планиране разкриването на нови услуги следва да се предвиди 
осигуряване на устойчиво предоставяне на услугата след приключване на 
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проектите по ОП РЧР 2014 – 2020 г. и постигане на дългосрочни ефекти.  
Целеви 
групи: 

Целеви групи: 
 Хора с увреждания (в т.ч. с физически, сензорни, множествени 

увреждания, умствена изостаналост и психични заболявания) – 3 785 
лица, в т.ч. деца с увреждания – общо 171 през 2016 г. 

 Хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно 
живеещи възрастни хора. Самотно живеещите възрастни хора на 
територията на МИГ – 435 лица, от който 278 в община Червен бряг и 
157 в община Искър.   

 Възрастни в риск: 
 Възрастни в риск – 3 346 (към 31.08.2016 г.), в т.ч. лица, 

получаващи социални, целеви помощи или са обект на социално 
подпомагане (1 835), пенсионери с пенсии за инвалидност, 
ненавършили пенсионна възраст (1 511). 

Подробни данни за пълнолетното и непълнолетно население в риск са 
представени в социално-икономическото проучване, извършено за целите на 
настоящата Стратегия за ВОМР.  
Качествените социални и здравни услуги изискват добре подготвени кадри, 
които да ги предоставят на нуждаещите се потребители. В тази връзка, като 
целеви групи по мярката са избрани още: 
 лица, заети в специализираните институции на територията на МИГ;  
 служители на доставчици на социални и здравни услуги на територията 

на МИГ 
Идентифицирани проблеми, които мярката адресира 
Основните нужди на  лицата с увреждания и възрастните в невъзможност от 
самообслужване, вкл. самотно живеещите стари хора, са свързани с 
затрудненията им да се обслужват сами. Тази група лица, деца и възрастни има 
нужда от полагане на ежедневни грижи в домашна среда, както и от здравни 
грижи, в т.ч. реахабилитационни. През настоящата година и в двете общини на 
територията на МИГ Червен бряг - Искър се предоставят социални услуги 
„личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“ (по схемата на 
ОПРЧР „Нови алтернативи“), които удовлетворяват нуждата от  ежедневни 
грижи в домашна среда на общо 262 лица от тези целеви групи (192 в Червен 
бряг и 70 в Искър). Общият капацитет на социалните заведения на територията 
на МИГ е 396 ползватели на различни социални услуги в общността. Извън 
системата на социалните услуги остават голям брой лица в риск от всички 
гореизброени рискови групи. Това налага разширяване на капацитета на 
услугите, насочени към тях и прави нуждата от настоящата мярка много 
значителна. Мярката съответства на идентифицираните в социално-
икономическия анализ нужди на конкретни целеви групи, изведени след 
проведените проучвания. При разработването на мярката нуждите на 
„отделния човек” са поставени в „центъра”, като това следва да се съблюдава и 
при изпълнението на проекти по самата мярка. 
Демаркация и допълняемост на мярката с ПРСР: По ПРСР могат да бъдат 
осъществени инвестиции, с които да се подкрепи изпълнението на целите на 
ОП РЧР. По ПРСР могат да бъдат допустими инвестиции за изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална общинска 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни. В тези случаи по ОП РЧР 
може да бъде финансирано предоставянето на услуги в обновената 
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социална инфраструктура. 
Допустим
и 
кандидати 

• Неправителствени организации;  
• Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;  
• Обучителни организации;  
• Доставчици на социални услуги;  
• Доставчици на здравни услуги; 
• Регистрирани поделения на вероизповеданията;  
• Общини; 
• Работодатели. 
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;  
- Когато кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и или партньор по 
проекта е община, тя трябва да представи Решение на Общинския съвет за 
подаване на проектно предложение по конкретната процедура и Решение на 
Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество 
с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА;  
- Кандидатите могат да участват в партньорство в зависимост от спецификата 
на обявената процедура. 
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. 
Причини за избора на допустимите бенефициенти: 
Основните причини за избора на допустимите бенефициенти е свързан с 
обхвата на допустимите дейности по мярката и факта, че именно допустимите 
бенефициенти са пряко свързани с осигуряването на интегрираните услуги, 
насочени към социално рисковите групи, които се дефинирани по-горе като 
целеви групи по мярката. В процеса на подготовка на настоящата Стратегия, 
нуждите на целевите групи бяха изведени като много важни за подобряване 
качеството на живот, намаляване на риска от социално изключване и борбата с 
бедността. Местните власти, доставчиците на социални услуги, в т.ч. 
неправителствени сектор, работещ в социалната сфера, изразиха готовност за 
работа в тази област. 

Допустим
и дейности 

• Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 
услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско 
развитие; услуги за превенция и ранна интервенция за деца, услуги за 
възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други 
уязвими групи от населението;   

• Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по 
превенция за премахване на институционалния модел на грижа за 
децата и младежите чрез създаване на мрежи от социални услуги и 
междусекторни услуги в общността, в семейна или близка до семейната 
среда;  

• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. 
чрез целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи;  

• Местни социални дейности за социално включване. 
Допустим Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ. 
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и разходи І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 
1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по 

реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, 
начислени за сметка на осигурителя върху договореното 
възнаграждение, за лица, ангажирани в изпълнение на дейностите по 
проекта. 

2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, 
получаващи възнаграждения. 

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 
3. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването 

на дейностите по проекта. 
4. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за 

осъществяването на дейностите по проекта. 
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 

5. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване. 
6. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и 

необходими за осъществяването дейностите по проекта. 
7. Разходи за организиране на събития, вкл. транспорт, кетъринг, лектори 

и др. 
8. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност. 
9. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за 

поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, необходими за 
осъществяването на дейностите по проекта. 

IV. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС 
V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 

10. Разходи за организация и управление на проекта – разходи, свързани с 
възнагражденията на персонала по администриране на проекта – 
ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг 
експертен или технически персонал, както и административните 
разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, 
консумативи и материали, наем, разходи за командировки). 

11. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел V. 
VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта, посочени в 
насоките/ указанията за кандидатстване. 

Финансови 
параметри 

Минималният размер на допустимите разходи за един проект към стратегия за 
ВОМР е 50 000 лв. 
Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в 
рамките на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв. 

Приложим 
режим на 
минимални/ 
държавни 
помощи 

Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de 
minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г. В тази 
връзка следва да се има предвид, че  кандидати и/или партньори са 
недопустими да получат минимална помощ, ако попадат в забранителните 
режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно: 
а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в 
сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕС) № 
1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. 
относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и 
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аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ 
L 354 от 28.12.2013 г.); 
б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в 
областта на първичното производство на селскостопански продукти 
(„селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към 
Договора (ДФЕС), с изключение на продуктите на рибарството и 
аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1379/2013). 
Важно: Когато дадено предприятие упражнява дейност в секторите, посочени 
по-горе в букви а) или б) , както и в един или повече от секторите или 
дейностите, попадащи в допустимите сектори, съгласно Регламент (ЕС) № 
1407/2013 г., то предприятието може да получи помощ само за допустимите по 
регламента сектори, при условие че получателят на помощта гарантира 
посредством подходящи средства, като например разделение на дейностите 
или разграничаване на разходите, че дейностите в изключените сектори (букви 
а и б) не се ползват от помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент 
(ЕС) № 1407/2013г. 

Интензите
т на 
финансоват
а помощ 

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на 
допустимите разходи. 

Критерии 
за оценка 
на проекти 

Критерии за техническа и финансова оценка: 
Указанията на управляващия орган на ОПРЧР посочват два вида критерии за 
избор на проекти – общите за програмата, одобрени от Комитета за 
наблюдение на ОПРЧР8 и специфични за територията допълнителни критерии. 
Общите критерии за ОП РЧР, одобрени от Комитета за наблюдение на 
програмата задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от 
ОПРЧР.  Те ще бъдат детайлно разписани в насоките за кандидатстване по 
настоящата мярка. 

Критерии Скала на 
оценка 

Максимален 
брой точки 

1. Оперативен капацитет  10 
1.1 Опит на кандидата и 
партньора/партньорите в управлението на 
проекти и/или опит в изпълнение на 
дейности, като тези включени в проектното 
предложение9 през последните 5 години: 
(изброяват се дейностите) 

  

А  Опит на кандидата в управлението на 
проекти и/или опит в изпълнение на 
дейности, като тези включени в проектното 
предложение през последните 5 години 

  

                                                           
8 В случай на промяна на Критериите, приети от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020, 
общите критерии по мярката ще бъдат променени  
9 Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В 
случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А 
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1.1. Б Опит на партньора/партньорите в 
управлението на проекти и/или опит в 
изпълнение на дейности, подобни на тези 
включени в проектното предложение10 през 
последните 5 години 

  

Опит на законния представител на кандидата  
(управител, прокурист и др.)/собственика на 
капитала на организацията в организация, 
управление/изпълнение на проекти на 
проекти и/или в дейности като тези, 
включени в проектното предложение и/или 
управленски опит. 

  

2. Съответствие  15 
2.1 Описание и обосновка на целите на 
проекта (оценява се връзката между 
заложените цели и целите на процедурата, 
нуждите на целевите групи, както и 
предвидените резултати) 

  

Описание на целевите групи по проекта и 
техните нужди 

  

3. Методика и организация  30 
Съответствие на дейностите с целите и 
очакваните резултати 

  

Яснота на изпълнение на дейностите   
4. Бюджет и ефективност на разходите - 
Ефективност, ефикасност и икономичност 
на разходите и структурираност на 
бюджета 

 15 

5. Допълнителни специфични критерии   30 
Дейностите по проекта съответстват на 
планираните нови услуги или разширяване 
на съществуващи социални услуги, съгласно 
областната стратегия за развитие на 
социалните услуги на област Плевен до 2020 
г. 

  

Проектът е насочен към целева група хора 
над 65 г. в невъзможност за самообслужване 
или самотно живеещи възрастни хора  

  

Проектът е насочен към лица с увреждания   
Проектът комбинира предоставянето на 
социални и здравни услуги 

  

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ  100 
 
Обща бележка: МИГ, след съгласуване с УО на ОП РЧР, има право да допълва 
и модифицира критериите, съобразно спецификата на съответната процедура за 

                                                           
10 В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от 
оценките на всеки партньор. 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Точките в самите раздели 
също могат да бъдат променяни в съответствие с конкретната процедура. В 
зависимост от спецификата на всяка една процедура могат да се добавят 
допълнителни критерии в рамките на четирите раздела. Разпределението и 
точкуването на критериите за оценка в рамките на всеки от разделите ще бъде 
определено в процеса на разработване на насоките за кандидатстване към 
одобрените стратегии, съгласно Указанията на УО на ОП РЧР по чл. 37, ал. 1 
от ПМС 161/2016 г. 
МИГ след съгласуване с УО на ОПРЧР могат да определят минимален брой 
точки за преминаване по отделните раздели и/или минимално допустима 
оценка за качество на проектните предложения. 

 

ОПНОИР (ЕСФ) 

В Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е включена 1 
мярка, която предвижда финансиране от ОПНОИР чрез ЕСФ: 
 Мярка от ОС 3, ИП 9ii на ОПНОИР: „Достъп до качествено образование, чрез 

интегрираните в образователната система на деца и ученици от 
маргинализирани общности, включително роми“, която е част от мерките по 
Стратегическа Цел 2 на СВОМР: Създаване на качествена жизнена среда и 
повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична 
инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  подобряване на 
достъпа до образование, развитие на туризма и съхраняване на културното и 
природно наследство, Приоритет 2.1 “Подобряване на жизнената среда и качеството 
на живот на населението чрез инвестиции в публична инфраструктура, разширяване 
на социалните услуги и повишаване качеството на образователните услуги и 
подобряване на достъпа до образование”. 

Специфична цел 2.1.3 Повишаване качеството на образователните услуги и 
подобряване на достъпа до образование 

ОПНОИР 
ОС 3, ИП 9ii 

Мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната 
система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” 

Описание 
на целите 

Основна цел на мярката: Повишаване броя на успешно интегрираните 
чрез 
образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, 
включително роми. С цел постигане на интеграционен ефект от 
проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните 
родители/настойници, които не са представители на маргинализираните 
групи. 
Мярката цели да доведе до повишаване качеството на училищното образование 
в малките населени места, подобряване на достъпа до училищно образование в 
малките населени места и намаляване броя на необхванатите от 
образователната система, на отпадащите от училище и на 
ранно/преждевременно напусналите училище, чрез дейности за: 
• осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места 

и в трудно достъпните райони;  
• подкрепа на процеса на образователната интеграция и на социалното 

включване чрез оптимизиране на обособени на етнически принцип детски 
градини и училища в населените места с повече от една детска градина/едно 
училище;  
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• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 
произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 
информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, 
основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност). 

Чрез мярката се цели също да се допринесе за: 
а) повишаване на качеството на училищното образование в малките населени 
места;   
б) подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени 
места;   
в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на 
отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище. 
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на 
мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПНОИР: 
Изпълнение на проекти по тази мярка ще се осигурят условия за: 
 равноправно интегриране на учениците в българската образователна 

система; 
 развиване на културната идентичност на децата и учениците; 
 подобряване на финансовите и материални условия; 
 повишаване на квалификацията на кадрите за работа в мултикултурна 

среда; 
 прилагане на стратегия за квалификация и преквалификация на учители и 

административен персонал в областта на образованието за работа в 
мултиетническа среда и особено на работещите с деца-билингви; 

 получаване на качествено образование в училищата в малките населени 
места; 

 актуализиране на учебното съдържание по общообразователните предмети с 
цел съхраняване на културната  идентичност; 

 създаване на подходящ социално-психологически климат в обществото; 
 повишаване на мотивацията за изучаване на майчиния език. 
При така описаният обхват на мярката, тя напълно съответства и ще допринесе 
за постигането на Специфична цел: „Повишаване броя на успешно 
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от 
маргинализирани общности, включително роми“ от Приоритетна ос 3 
“Образователна среда за активно социално приобщаване”  на ОПНОИР 2014 – 
2020 г. 

Демаркация Изискване за демаркация и  допълняемост относно проекти в рамките на 
ОП НОИР 

1. Демаркация между ОПНОИР и ОПРЧР 
ОП НОИР ще подкрепя кандидати само от сферата на образователната система 
–детски градини, училища ( вкл. професионални училища) и общини. 
ОП РЧР подкрепя кандидати като: доставчици на социални и здравни услуги; 
общини и райони на общини; организации, предоставящи посреднически 
услуги; обучителни организации извън формалното образование; центрове за 
информация и професионално ориентиране извън формалното образование; 
читалища; неправителствени организации (НПО); социални предприятия и 
кооперации на хора с увреждания; регистрирани поделения на 
вероизповеданията. 
Демаркация по дейности   
ОП НОИР ще подкрепя дейности по проекти на допустими кандидати, 
осъществявани в рамките на самия образователен процес и съпътстващите 
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допълнителни дейности в образователните институции; дейности за 
подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване за 
нуждаещите се училища, осигуряване на консумативи, материали, техника за 
занимателни, развлекателни, спортни, библиотечни и ИКТ дейности; дейности, 
улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, като 
транспорт и хранене, където е приложимо; дейности за насърчаване на 
родителите като преки участници в образователния и възпитателния процес на 
подрастващите; дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени 
нагласи спрямо маргинализираните групи; дейности за съвместни инициативи 
за различните етноси за предотвратяване отпадането от предучилищното, 
училищното и професионалното образование в селските и рибарските райони и 
териториите със специфични характеристики.   
ОП РЧР ще подкрепя дейности, предоставящи „социален пакет“ за 
маргинализираните целеви групи и извън тях, които са извън обхвата на 
образователния процес и неотменно съпътстващите го допълнителни дейности 
в образователната система. 
Демаркацията по дейностите е необходима за всеки бенефициент и всеки 
проект съгласно изискванията на двете програми. При идентични 
дейности по двете програми МИГ задължително отчита специфичните 
критерии за избор на проекти по ОП НОИР и съответно по ОП РЧР, като 
при покана за проекти по стратегията за ВОМР се определя кои дейности 
от коя програма ще се финансират, според допустимите кандидати, 
партньорството и принципа на проверка за двойно финансиране. 

2. Демаркация с други операции в рамките на ОП НОИР 
Демаркация между операциите в рамките на ПО 3 от ОП НОИР:  
Разграничително условие за кандидати с проекти по стратегии за ВОМР е, че 
бенефициенти и партньори, изпълняващи проекти по националните покани за 
операция BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна 
закрила“ на ОП НОИР  и операция BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за 
предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно 
положение“ при кандидатстване с проекти по настоящата операция следва да 
предвидят дейности, които не съвпадат с дейностите по одобрените проекти по 
горецитираните две операции, или да гарантират, че участниците от целевите 
групи в проектите са различни, ако проектите се застъпват в периода на 
изпълнение.  
Бенефициенти по операцията, изпълнявана съвместно  с МТСП и МРРБ 
„Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“,  при 
кандидатстване с проекти по настоящата операция следва да предвидят 
дейности, които не съвпадат с дейностите  по настоящата операция, или да 
гарантират, че участниците от целевите групи, в проектите са различни, ако 
проектите се застъпват в периода на изпълнение.   
В проектите към стратегии за ВОМР по ОП НОИР следва да е посочено какви 
предходни проекти на бенефициентите/партньорите допълват и надграждат, 
спазвайки 
изискванията за демаркация и допълняемост, независимо по какви национални 
или международни програми или инструменти са реализирани, вкл. по линия 
на националния бюджет чрез Центъра за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). 
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Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР. 
2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката е насочена към деца и 
ученици от маргинализирани общности, включително роми, както и към деца и 
техните родители/настойници, които не са представители на 
маргинализираните групи, като включва дейности за подобряване качеството и 
достъпа на до образование на тези целеви групи, което ще създаде условия за 
интеграция им чрез образователната система. Мярката включва дейности, 
които ще доведат до повишаване на качеството на училищното образование в 
малките населени места, подобряване на достъпа до училищно образование и 
намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите 
от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.   
Проектите по мярката ще бъдат насочени към подобряване на образователната 
среда и ще се създаване на съвременни условия за развитие на потенциала на 
всяко дете във физическо, интелектуално и личностно отношение, насочени 
към пълноценна социална интеграция и последваща професионална 
реализация. Ще се цели и постигане на резултати, свързани с мотивацията на 
семействата от малцинствените етнически групи за включване на децата им в 
учебния процес, както и допълнително обучение по български език на лицата 
от малцинствените етнически групи, обучение на преподаватели за работа в 
мултикултурна среда, предоставяне на допълнителна педагогическа помощ. 
Очакваният принос от изпълнението на проекти по настоящата мярка към 
ОПНОИР е осигуряване на условия за ранното интегриране в образователната 
система на деца и ученици от маргинализирани групи, осигуряване на условия 
за достъп до качествено образование, подобряване на материалните условия, 
условия за намаляване броя на обособените по етнически признак детски 
градини и училища, условия за увеличаване броя на интегрираните ученици, 
запазване и развитие на културната идентичност и осигуряване на среда за 
преодоляване на негативни обществени нагласи. 
Успешно интегрирани са такива представители на целевата група, които 
посещават общообразователни училища и се възползват от целия комплекс от 
мерки, насочен към деца в неравностойно положение, студенти и млади хора 
(вкл. роми). 
3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
При избора на операции трябва да се гарантира, че отпуснатите средства ще се 
разходват, спазвайки принципите за икономичност, ефективност и ефикасност. 
Инвестициите следва да допринасят за постигане на показателите на ОПНОИР. 
В същото време трябва да се търси връзка между заложените в проекта цели, 
планираните за изпълнение дейности и очаквани резултати, както и връзка 
между резултата и размера на разходите, необходими за постигането му. 
С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими 
разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на 
маргинализираните групи. В съответствие с определението за маргинализирани 
групи, дадено в Споразумението за партньорство на Република България за 
програмен период 2014 – 2020 г., Министерството на образованието и науката 
(МОН) разработи методика (система от критерии) за определяне на децата и 
учениците, за които съществува риск от образователно изключване и на които 
следва да се осигури допълнителна помощ за преодоляване на този риск. 
Съгласно тази методика и с оглед специфичните цели и задачи на Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), в 
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понятието „маргинализирана група“ ще се включват деца и ученици, които 
имат ограничен достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми 
в социално-битовата им среда, ниския образователен статус на родителите им, 
етнокултурнитe им различия или териториалните особености на населеното 
място. Това води до риск от ранното им отпадане от образователната система и 
последваща социалноикономическа изолация. 
Критерии за определяне на принадлежност към маргинализирани групи за 
целите на ОП НОИР, включително за  операцията по подхода ВОМР: 

Образователен 
статус на 

родителите 

Социално-
икономически 

характеристики 

Териториални 
особености 

Етнокултурн
и 

характерист
ики 

Майката на 
детето 
има завършено 
най-много  
основно или 
по-ниско 
образование 

Поне единият от 
родителите на 
детето е 
безработен11 

Детето живее в село 
или в обособен 
квартал в града,  
характеризиращ се с 
незадоволителна 
инфраструктура12 

Майчиният 
език на 
детето е 
различен от 
българския 

Бащата на детето 
има завършено 
най-много 
средно или 
по-ниско 
образование 

Работата на поне 
единия от 
родителите на 
детето изисква 
постоянно 
отсъствие от 
дома13 

Липса в селото или в 
обособения квартал в 
града, където живее 
детето, на детска 
градина (ако е от 3-
до 7-годишна 
възраст) или 
училище (ако е от 7-
до 18-годишна 
възраст) 

 

 Лоши битови 
условия в дома на 
детето14 

  

 Детето е 
настанено за 
отглеждане в 
семейство на 
роднини и близки 
по реда на Закона 
за закрила на 
детето 

  

Методиката за определяне на принадлежност към маргинализираните групи 
за  целите на ОП НОИР предлага следното класифициране: 
 Когато дете отговаря на поне 4 от 9-те критерия, то се счита за 

                                                           
11 Лице на 18 и повече навършени години, регистрирано в бюро по труда 
12 Инфраструктура, характеризираща се с липса (или налична но нефункционираща)  на ВиК, електро-, 
пътна, комуникационна инфраструктура. 
13 Отсъствие за 30 или повече последователни дни, за поне 3 периода (независимо дали са 
последователни или не) в рамките на една календарна година 
14 Детето обитава жилище, което се характеризира с липсата на поне една от изброените характеристики:  
лектрификация, водоснабдяване или канализация 
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представител на  маргинализирана група за населени места до 20 000 
жители. 

 Когато дете отговаря на поне 5 от 9-те критерия, то се счита за 
представител на  маргинализирана група за населени места над 20 000 
жители. 

4.Продължителност на проектите, финансирани по стратегии за ВОМР от 
ОП НОИР, е не повече от три години за всеки отделен проект. Периодът на 
прилагане на подхода ВОМР по ОП НОИР е 2017 – 2023 г. 

Целеви 
групи: 

Целеви групи: 
 Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми; 
 Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми; 
 Деца и техните родители/настойници, които не са представители на 

маргинализираните групи 
 Дейностите по проектите по настоящата мярка ще засегнат и учители, 

педагогически специалисти, медиатори, директори, участващи в процеса 
на осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени 
места и в трудно достъпните райони. 

В съответствие с определението за маргинализирани групи, дадено в 
Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 
2014 – 2020 г., Министерството на образованието и науката (МОН) разработи 
методика (система от критерии) за определяне на децата и учениците, за които 
съществува риск от образователно изключване и на които следва да се осигури 
допълнителна помощ за преодоляване на този риск. Съгласно тази методика и с 
оглед специфичните цели и задачи на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), за целите на настоящата 
операция в понятието „маргинализирана група“ ще се включват деца и 
ученици, които имат ограничен достъп до качествени образователни услуги, 
поради проблеми в социално-битовата им среда, ниския образователен статус 
на родителите им, етнокултурнитe им различия или териториалните 
особености на населеното място. Това води до риск от ранното им отпадане от 
образователната система и последваща социалноикономическа изолация. 
Идентифицирани проблеми, които мярката адресира 
Общият брой на децата в многодетни семейства на територията на МИГ 
Карлуковски краст – Червен бряг – Искър е 1 039 (957 от община Червен бряг и 
82 от община Искър). Една част са от ромски семейства, живеещи в обособени 
общности, друга част са от социално слаби семейства. За да се даде 
възможност за социално включване и за равен шанс, на тези деца е 
необходимо да им се осигури достъп до качествено образование. Няма 
статистически данни за броя на ромските деца, обхванати от образователната 
система в двете общини, но най-сериозният проблем при децата от ромски 
произход е ранното отпадане от училище, което води до незначителен процент 
на завършилите средно образование роми. Децата и учениците, които имат 
ограничен достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми в 
социално-битовата им среда, ниския образователен статус на родителите им, 
етнокултурнитe им различия също ще бъдат обхванати от настоящата мярка, 
тъй като при тях има потенциален риск от социално изключване. Мерките, 
насочени към тези деца трябва да целят намаляване на неграмотността сред 
тях. Децата трябва да бъдат включени пълноценно в учебно-възпитателната 
дейност на детските градини и училищата, да получат съответното образоване 
и социални умения, които ще им дадат шанс за реализация в живота. 
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Необходимо е да се продължи работата по интеграционни процес на децата от 
ромски произход чрез образователната система. 
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 
целевите групи, вкл. иновативни за територията подходи (ако са 
идентифицирани такива). 
Реализацията на проекти по настоящата мярка ще бъде нов подход при 
решаването на идентифицираните проблеми на целевите групи, както и нов за 
територията подход за интеграция на децата от маргинализирани общности, 
вкл. ромските деца, чрез насърчаване на включването на деца както от ромски 
произход, така и от други етноси в един и същи проект. Това ще се извърши 
посредством специфичните за мярката индикатори, които стимулират 
включването на представители от различните целеви грпи в един и същи 
проект. Мярката прилага иновативни за територията подходи на въвличане, 
задържане и ангажиране на децата от маргинализирани групи, включително 
роми, на територията на МИГ. Тази мярка поставя и акцент върху ромската 
интеграция и иновативните начини за постигането й – изнесени обучения, 
съвместни лагери с другите деца, обучително-занимателни мероприятия извън 
учебно време, ангажиране вниманието на децата и учениците през ваканциите 
и др. 
Допълняемост и надграждане 
Проектите по настоящата мярката ще допълнят и надградят реализирани 
проекти на територията на МИГ, в областта на интеграцията на 
маргинализирани общности, в т.ч. роми, сред които: 
 Проект BG051PO001-4.1.05-0235-C0001 „Учим и творим заедно“ на 

СОУ „Христо Смирненски“, реализиран в периода 2013 – 2014 г. по 
ОПРЧР 2007 – 2013 г.,  на стойност 78 000 лв. Проектът е изпълнен в 
партньорство с ОДЗ Пролет, като основната му цел е подобряване на 
училищната среда и стимулиране на интеграцията в местната общност. 
Създаване на условия за доразвиване на индивидуалните творческите 
способности, умения и познания. Осигуряване на равен достъп до 
образование и обучение, позитивна образователна среда, ориентирана 
към деца и ученици в неравностойно положение. Увеличаване процента 
на ромите, продължаващи своето образование в средни и висши учебни 
заведения. 

Допустим
и 
кандидати 

Допустимите получатели са:  
 Община Червен бряг; 
 Община Искър; 
 Детски градини; 
 Училища;  

Допустими партньори: 
 Община Червен бряг; 
 Община Искър; 
 Детски градини; 
 Училища; 
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  
Партньорството е задължително за допустимите бенефициенти. 
За да бъдат допустими партньори, Юридически лица с нестопанска цел 
(ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно  Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), трябва да са регистрирани и действащи на 
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територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване 
от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране. В ролята си 
на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, 
които имат нестопански характер. 
Допустимите кандидати по настоящата мярка кандидатстват само с едно 
проектно предложение. 

Допустим
и дейности 

ВАЖНО!    
1) Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни 
институции, в които има деца и ученици от маргинализирани групи. 
2)  Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път  или да имат 
допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от 
националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми. 
1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от 
маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски 
градини и училища, в които има подготвителни групи):   
 привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и 

помощникучители за работа с деца от тези групи; 
 допълнително обучение по български език за децата, за които 

българският език не е майчин;   
 взаимодействие с родители;  
 допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от 

маргинализирани  групи (вкл. работа през летните месеци);  
 подобряване на материално-битовите условия в образователните 

институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни 
образователни продукти;  

 осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от 
държавния или общинския бюджет;   

 други дейности, включени в общински програми със сходен характер. 
2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на 
ученици от маргинализирани групи за включване в системата на 
професионалното образование:   
 осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ;  
 осигуряване на хранене в професионалните гимназии; 
 осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище 

и обратно;  
 закупуването на учебници, учебни пособия и материали;  
 допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;  
 подобряване на материално-битовите условия в професионалните 

гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи 
в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна 
ИКТ и оборудване за провеждане на  практическо обучение;   

 допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от 
маргинализирани групи (включително през лятото);  

 провеждане на информационни кампании за включване в системата на 
професионалното образование сред родителите и децата от 
маргинализираните групи. 

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване 
на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно 
напуснали системата:   
 допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;  
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 привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти 
и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;  

 взаимодействие с родители;  
 допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от 

маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на 
образованието и за предотвратяване на преждевременното им 
напускане);   

 хранене в училищата,  
 закупуване на учебни материали и пособия; 
 подобряване на материално-битовите условия в училищата, 

включително  закупуване на ИКТ;  
 други дейности, включени в общински програми със сходен характер. 

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от 
маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни 
образователни институции на територията на населеното място чрез  
допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци). 

Допустим
и разходи 

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ. 
І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по 
реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, 
начислени за сметка на осигурителя върху договореното 
възнаграждение, за лица, ангажирани в изпълнение на дейностите по 
проекта. 

2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, 
получаващи възнаграждения. 
2.1. Разходи за „пътни“ на персонала, включен в точка 1.  
2.2. Разходи за „дневни“ на персонала, включен в точка 1.  
2.3. Разходи за „квартирни“ на персонала, включен в точка 1.  
2.4. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън 
случаите, в които е предоставен организиран транспорт) 

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 
1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.  
2. Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, 

учебни и спортни пособия и др.).  
3. Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на 

същественост).  
Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията- бенефициент за 
изпълнение на дейности по проекта).  
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 

1. Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по 
проекта, където е приложимо.   

2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности 
по проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление, 
почистване и др.).  

3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда  (окабеляване на 
стаи/кабинети, свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в 
училищата и детските градини.  

4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е 
приложимо.   

5. Разходи за хранене в детските градини и училищата. 
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6. Разходи за  информация и комуникация. 
IV. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от 
целевите групи.  

2. Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи. 
V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ   

1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на 
проекта, включително осигурителните и здравно-осигурителните 
вноски за сметка на осигурителя съгласно националното 
законодателство.    

2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на 
проекта, съгласно Наредбата за командировките в страната.  

3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.                                                                                                                                                                                                    
4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта 

(разходи за електрически ток, студена вода, отопление и др.).  
5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта.. 

VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта, посочени в 
поканата за подаване на заявления за кандидатстване. 
ВАЖНО! След утвърждаване на Национални методологии за определяне 
размера на сумите по формите, посочени в чл.55, ал.1, т.2-4 от ЗУСЕСИФ - 
„опростено отчитане на разходите“, в условията за кандидатстване ще бъде 
описано за кои от допустимите категории разходи ще се прилага опростеното 
отчитане. 

Финансови 
параметри 

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в 
рамките на левовата равностойност на 200 000 евро  или 391 166 лв. 
Минималният размер на допустимите разходи за един проект към стратегия за 
ВОМР, който може да бъде предоставен на бенефициент от ОП НОИР е 50 000 
лв. 

Приложим 
режим на 
минимални
/ държавни 
помощи 

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

Интензите
т на 
финансоват
а помощ 

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на 
допустимите разходи. 

Критерии 
за оценка 
на проекти 

Критерии за техническа и финансова оценка: 
Указанията на управляващия орган на ОП НОИР посочват два вида критерии 
за избор на проекти – общите за програмата, одобрени от Комитета за 
наблюдение на ОПРЧР и специфични за територията допълнителни критерии. 
Общите критерии на програмата се прилагат при всеки избор на проекти по ОП 
НОИР. Те ще бъдат детайлно разписани в поканите за кандидатстване по 
настоящата мярка в рамките на СВОМР. 
Съгласно Указанията на УО на ОП НОИР 15, в следващата таблица са 
представени най-общо критериите на програмата: 

 ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимален 
брой точки 

                                                           
15 В случай на промяна на Критериите, приети от Комитета за наблюдение на ОП НОИР 2014 – 2020, 
общите критерии по мярката ще бъдат променени  
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 1. ФИНАНСОВ, ТЕХНИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН 
КАПАЦИТЕТ 

20 

 1.1 Опит на кандидата и партньорите в управлението на проекти 
и/или в сферата на заложените дейности 

5 

 1.2. Опит на екипа за управление на проекта/ Поотделно се 
оценява опитът на всеки един от членовете на предложения екип 
като сборът от отделните оценки се дели на броя на членовете на 
предложения екип. 

5 

 1.3. Финансови възможности за реализиране на проекта 10 
 2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
40 

 2.1.Съответствие и принос на проектното предложение към ОП 
НОИР 

10 

 2.2. Съответствие и принос към стратегия за ВОМР и други 
общински документи 

5 

 2.3. Иновативност и добри практики 5 
 2.4. Описание на дейностите 10 
 2.5.План за действие 5 
 2.6. Целеви групи 5 
 3.УСТОЙЧИВОСТ 10 

 3.1.Мултиплициращ ефект 5 
 3.2.Резултати 5 
 4.Бюджет  30 

 4.1. Логическа обвързаност, целесъобразност и ефикасност на 
разходите   

10 

 4.2. Разходите са реалистични и съобразени с пазарните цени 10 
 4.3. Разходите спазват принципите за ефективност 10 
 ОБЩО 100 

КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРИ 
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:  
 МИНИМУМ ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 60 
 МИНИМУМ ТОЧКИ ЗА РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВ, ТЕХНИЧЕСКИ И 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ:  10 
 МИНИМУМ ТОЧКИ ЗА РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 25 
 МИНИМУМ ТОЧКИ ЗА РАЗДЕЛ 3. УСТОЙЧИВОСТ: 5 
 МИНИМУМ ТОЧКИ ЗА РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ: 20 

 Специфични критерии за територията на МИГ Максимале
н брой 
точки 

 
Брой деца от ромски произход, включени в проекта: 
 над 30 деца – 10 т. 
 от 20 до 29 деца – 7 т. 
 от 10 до 19 деца – 5 т. 
 под 10 деца – 0 т. 

10 

 
Брой деца от от маргинализирани общности, различно от ромите, 
застрашени от ранно отпадане от образователната система, върху 
които проектът ще окаже въздействие: 
 над 30 деца – 5 т. 
 от 20 до 29 деца – 4 т. 
 от 10 до 19 деца – 3 т. 
 под 10 деца – 0 т. 

5 

 Брой деца от допустимите целеви групи по мярката, които живеят 5 
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извън общинския център и към тях има насочени дейности по 
проекта: 
 над 20 деца – 5 т. 
 от 10 до 19 деца – 4 т. 
 от 9 до 5 деца – 3 т. 
 под 5 деца – 0 т. 

 ОБЩО 20 
 

 

ОПИК (ЕФРР) 

В Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е включена 1 
мярка, която предвижда финансиране от ОПИК чрез ЕФРР: 
 Мярка от Приоритетна ос 2 на ОПИК "Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП, ИП 2 „Капацитет за растеж на МСП“: “Подобряване на 
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст 
– Червен бряг – Искър“, която е част от мерките по Стратегическа Цел 1 на СВОМР: 
Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции за повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика, селското стопанство, 
преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски 
сектори, Приоритет 1.2: Повишаване конкурентоспособността на малките и средни 
предприятия и създаване на възможности за микропредприятия извън сектор 
земеделие. 

Специфична цел 1.2.2 Повишаване на производителността и експортния потенциал на 
съществуващите МСП 

ОПИК, ПО 
2, ИП 2 

Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър” 

Описание 
на целите 

Основна цел на мярката: Повишаване на конкурентоспособността на 
икономиката на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг 
– Искър“, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности.  
Специфична цел: Повишаване на производителността и експортния 
потенциал на малките и средни предприятия на територията на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. 
Съответствие с приоритетите на програмата, в т.ч. цел и принос към 
определена специфична цел на ОПИК 2014-2020   
Чрез изпълнение на проекти по настоящата мярка се очаква да бъде постигнат 
трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за 
повишаване на капацитета на малките и средни предприятия на територията на 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. Чрез дейностите се цели 
пазарно развитие на предприятията и повишаване производителността на труда 
на територията. Целите на мярката и очакваните резултати от изпълнението на 
проекти по нея изцяло съответства на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и 
капацитет за растеж“, в рамките на Тематична цел 3 „Повишаване на 
конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване 
на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“. 
Инвестициите в ДМА и ДНА за повишаване на производствения капацитет на 
предприятията, ще създадат по-добри възможности за реализация на МСП на 
високо-конкурентни пазари, ще създадат конкурентни предимства и засилване 
на експортния потенциал на предприятията. Чрез развитието на управленския 
капацитет и използването на информационни и комуникационни технологии и 
услуги ще се подобрят експортните предимства на предприятия на територията 
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на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и ще се стимулира по-
активното им включване във вериги за добавяне на стойност на 
международните пазари. Това ще осигури устойчивост на предприятията, което 
от своя страна ще има пряко положително въздействие върху икономическия 
облик на двете общини и развитието им. Предвидените дейности изцяло 
съответстват на местните потребности и идентифицираните нужди на 
предприятията, най-вече в преработватващата промишленост на територията 
на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 

Обхват на 
мярката  

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на 
Стратегията за ВОМР. 
2. Обхват на инвестициите по мярката – по мярката се предвижда подкрепа 
за секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП).  
Приоритетно се подкрепят проекти, попадащи в тематичните области на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация: 

• ИКТ и информатика; 
• Мехатроника и чисти технологии; 
• Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 
• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. 

Тематичните области са подробно описани по-горе в част СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ ЗА МЕРКИ ОТ ОПИК 2014 - 2020, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР от 
настоящата Стратегия за ВОМР. 
Съответствие с идентифицираните проблеми на територията и 
специфика по отношение на обхванатата територия: 
Заявеният интерес от страна на представителите на стопанският сектор извън 
сектор земеделие на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ включва различни дейности за подобряване конкурентоспособността на 
предприятията. Успоредно с високия потенциал за развитие пред бизнеса стоят 
редица проблеми, които се отразяват на цялостното развитие на територията, 
най-вече върху нивото на безработицата, която е много над средната за 
страната -  средногодишно равнище за 2015 г. 27,8 % в община Червен бряг, в 
община Искър – 38,87 %. Потребностите на бизнеса са свързани с подобряване 
на производствените мощности на предприятията, внедряване на нови 
технологии в производствените процеси, повишаване и подобряване на 
използването на ИКТ и услуги, оптимизиране на процесите за управление на 
бизнеса и др. 
В обхвата на социално-икономическото проучване, извършено за целите на 
настоящата Стратегия за ВОМР е оценен потенциалът и капацитетът на 
частния сектор, с цел избор на мярка, отговаряща на нуждите на бизнеса. На 
територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ има 
капацитет за реализиране на проекти в приоритетните за финансиране сектори 
по ИП 2, ПО 2 на ОПИК 2014 – 2020 г. 
Общият брой предприятия, попадащи в допустими сектори по ИП 2, ПО 2 на 
ОПИК 2014 – 2020 г. е 76. Съгласно горните данни, най-голям брой 
предприятия – общо 22 и с най-голям дял от произведената продукция (18 166 
хил.лв.) за територията на МИГ Карлуковски карст Червен бряг - Искър (само 
от изследваните по-горе сектори) попадат в секторите С10 „Производство на 
хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“. На следващо място – 
общо 16 предприятия с 6 991 хил.лв. произведена продукция са предприятията, 
попадащи в секторите С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без 
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облекло“, С14 „Производство на облекло“, които съгласно Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014 – 2020 са 
определени като нискотехнологични и средно нискотехнологични  
промишлени производства. Предприятия от същата категория, с по-малък 
принос в местната икономика има в област С22 „Производство на изделия от 
каучук и пластмаси“ – общо 11 предприятия с 4 791 хил.лв. произведена 
продукция; 5 предприятия в областите С24 „Производство на основни метали“/ 
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ с обща 
произведена продукция 3 486 хил.лв. и на последно място от 
нискотехнологичните и средно нискотехнологични  промишлени производства 
са 9 предприятия от секторите С31 „Производство на мебели“, С32 
„Производство, некласифицирано другаде“, С33 „Ремонт и инсталиране на 
машини и оборудване“, с произведена продукция 592 хил.лв. Произведената 
продукция от тези предприятия през 2015 г. е 34 062 хил.лв., което 
представлява 13,2 % от произведената продукция от всички предприятия на 
територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър. Нейната 
стойност е нараснала с 9 148 хил.лв. в сравнение с 2013 г., което се дължи на 
повишаване на производствения капацитет на предприятията през годините и е 
признак за устойчивост в сектора. Във всички допустими сектори по ОПИК, 
ИП 2.2, които съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и 
средни предприятия 2014 – 2020 г., определени като нискотехнологични и 
средно нискотехнологични промишлени производства се наблюдава 
нарастване на показателя произведена продукция през периода 2013 – 2015 г., с 
изключение на деветте предприятия, попадащи в секторите С31 „Производство 
на мебели“, С32 „Производство, некласифицирано другаде“, С33 „Ремонт и 
инсталиране на машини и оборудване“. Най-значително е нараснала 
произведената продукция в секторите производство на хранителни продукти и 
напитки.  
Секторите от интензивните на знание услуги (съгласно Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020) също 
са представени на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър. В сектор J61 „Далекосъобщения“ функционират 5 предприятия с общо 
176 хил.лв. произведена продукция през 2015 г. В сектор J62 „Дейности в 
областта на информационните технологии“ има 3 предприятия, които през 
2014 г. имат общо 157 хил.лв. произведена продукция. Общата произведена 
продукция от осемте предприятия в интензивните на знание услуги, които 
съществуват на територията на двете общини е 333 хил.лв. При тях също се 
наблюдава увеличение на стойността на показателя, макар и по-незначително с 
70 хил.лв. 
От данните може да се заключи най-висок потенциал имат предприятията от 
групата нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени 
производства (основно в секторите С10 „Производство на хранителни 
продукти“; С11 „Производство на напитки“, С13 „Производство на текстил и 
изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С22 
„Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С24 „Производство на 
основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване“) – 54 предприятия. Средната стойност за предприятие на 
показателя произведена продукция за 2015 г. от общо произведената продукция 
от тези предприятия е 619 хил.лв., което показва най-значителен потенциал за 
развитие. 
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Целеви 
групи: 

Целеви групи: Малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия 
за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020, регистрирани на 
територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър. 
Идентифицирани проблеми, които мярката адресира 
Ниска  степен  на  внедряване  на  усъвършенствани  технологии  за  
производство, оптимизация  на  производствения  процес  и  производствените  
вериги,  намаляване  на използваните  ресурси  и  респективно  себестойността  
на  продуктите за  формиране  на конкурентни предимства и устойчиво пазарно 
присъствие на предприятията. 
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 
целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 
територията подходи (ако са идентифицирани такива). 
Реализацията на проекти по настоящата мярка ще бъде нов за територията 
подход за подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на 
бизнеса.  
Очакван принос: 
Чрез изпълнението на проекти по мярката се очаква да се подобри 
конкурентоспособността и да се създаде потенциал за експорт на 
предприятията на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“. Подобряването на пазарното присъствие на предприятията е от важно 
значение за тяхното устойчиво развитие и се очаква то да бъде постигнато чрез 
подобряване на техния капацитет за работа в интензивно конкурентни пазари и 
създаване на условия за устойчивото присъствие на външни пазари. 
Подобряването на производствения капацитет на предприятията ще ги направи 
не само по-ефективни, но и по-конкурентни и устойчиви на динамично 
развиващите се пазари. Чрез повишаване и подобряване на използването на 
ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса, ще се 
осигури по-добър достъп до  чужди пазари, което ще направи предприятията 
по-устойчиви и ще осигури растеж на икономиката на територията на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 

Допустим
и 
кандидати 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 
1/ Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. 
2/ Отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно 
Закона за малките и средни предприятия.  
3/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която 
кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на 
икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както 
следва: 
• Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени 
производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“); 
• Интензивни на знание услуги (кодове от сектор J „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и 
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“); 
• Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени 
производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“). 
Конкретните кодове на основна икономическа дейност, които попадат в 
посочените сектори, са подробно описани по-горе в част СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ ЗА МЕРКИ ОТ ОПИК 2014 - 2020, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР от 
настоящата Стратегия за ВОМР. 
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За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в 
допустимите сектори, кандидатите следва да представят към проектните 
предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа 
дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на 
данните за последната приключила финансова година). 
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. 

Допустим
и дейности 

Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на 
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно 
използване на факторите на производство и чрез изграждането на 
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни 
знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към: 
 повишаване на производителността; и/или 
 ефективното и ефикасно използване на факторите на производство 

(човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на 
нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на 
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/ или 

 подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в 
дълготрайни материални и нематериални активи; и/или 

 въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на 
процеси, вкл. чрез 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; и/или  

 разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики 
или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или  

 диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на 
предприятията и достъп до пазари. 

Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на 
управленски капацитет16: 
 управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането 

на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 
международни знания и добри практики; и/или 

 разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на 
качеството, опазване на околната среда, еко маркирова, енергиен 
мениджмънт, сигурност на информацията и други съгласно 

                                                           
16 Всички стандарти за системи за управление, с много малки изключения, се разработват от международните 
организации за стандартизация, преобладаващата част от тях се приемат като европейски стандарти, а останалата 
част се приемат като национални стандарти. Под национални стандарти следва да се разбират идентично въведените 
европейски и международни стандарти като национални стандарти на страните членки на ЕС. 
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международни, европейски и национални стандарти17; и/или 
 разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри 

производствени практики18; и/или 
 услуги по реинженеринг на процесите в предприятията19; и/или 
 разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и 

трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за 
задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; 
и/или 

 инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни 
приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените 
дейности. 

Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и 
насърчаване на използването на ИКТ и услуги20. 
Дейностите трябва да са насочени към: 
 подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и 

услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и 
приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за 
управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни 
звена и локации на дадено дружество; и/или  

 системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и 
производство; и/или  

 системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които 
водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; 
и/или  

 електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди 
пазари. 

ВАЖНО: Обхватът на дейностите не може да включва само инвестиции 
в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения. 

                                                           
17 Хармонизиран европейски стандарт е европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската комисия и 
Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), който поддържа съществените изисквания на директивите и 
регламентите от Нов подход и е обявен в Официалния вестник на Европейския съюз. Прилагането на 
хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със 
съществените изисквания на директивите и регламентите. Обяснението за връзката между хармонизирания стандарт 
и за кои от съществените изисквания на директивите и регламентите се прилага е дадено в приложение Z на всеки 
стандарт, разработен по мандат. 
18 За целите на процедурите по ОПИК и съгласно приложимата нормативна уредба в областта (Регламент № 
2023/2006; Регламент № 1223/2009; Регламент ЕС № 852/2004; Директива 2003/94) под „добра производствена 
практика (ДПП)“ се разбират онези аспекти на гарантиране на качеството в областта на: производството на 
козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни, които осигуряват постоянно производство и контрол на 
продукти/материалите/предметите, така че те да съответстват на правилата, приложими за тях, и на стандартите за 
качество, съответстващи на предназначението им, като не представляват риск за 
здравето на потребителя, или обществеността. 
19 За целите на процедурите по ОПИК  е възприето следното определение за реинженеринг на процесите в 
предприятията: фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни 
подобрения в основните показатели на предприятието. Примерната последователност на дейностите при 
реинженеринг на процесите в предприятията включва най-малко: диагностика и измервания на бизнес процесите в 
предприятието; избор на процесите, които ще бъдат изменени и препроектирани вследствие на реинжинеринга; 
техническо изготвяне на модел на предлаганото решениевизия; персонализиране на модела спрямо спецификите на 
предприятието, обучение на персонала; въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реинженеринга) 
в дейността на предприятието 
20 Могат да включват дейности за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), 
управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business 
Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в 
предприятията. 
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Допустим
и разходи 

I. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на 
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно 
използване на факторите на производство и чрез изграждането на 
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни 
знания и технологии.   
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. 
придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за 
изпълнението на дейностите по проекта.  
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими 
за изпълнението на дейностите по проекта.  
3. Разходи за визуализация – до 2 000 лв. 
II. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване 
на управленския капацитет 
1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в 
съответствие с изискванията на национални/европейски/международни 
стандарти.  
2.  Разходи за услуги във връзка с:   
2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с 
така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в директиви 
(транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко 
действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително 
съответствие с хармонизирани европейски 
стандарти);   
2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с 
национални/европейски/международни стандарти;   
2.3 Присъждане на екомаркировката на ЕС.  
3.  Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри 
производствени практики. 
4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за 
реинженеринг на процесите  в предприятията. Стойността на предвидените в 
проектното предложение разходи за ползване на специализирани 
консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат 
да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.  
5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление.  
6. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или 
специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни 
нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяване на дейността. 
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и 
специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни 
нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 150 000 лв. по всеки 
индивидуален проект.  
7. Разходи за визуализация – до 2 000 лв. 
III. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и 
насърчаване на използването на ИКТ и услуги 
1. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ 
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.   
2. Разходи за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за 
управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи 
дълготрайни нематериални активи (ДНА).    
3. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като 
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услуга (SaaS).   
4. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или 
специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни 
нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяваната дейност. 
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и 
специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни 
нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 150 000 лв. по всеки 
индивидуален проект21 
5. Разходи за визуализация – до 2 000 лв. 

Финансови 
параметри 

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е в рамките на 
левовата равностойност на 200 000 евро.  
Минималният размер на БФП за проект е в рамките на левовата 
равностойност на  15 339 евро. 

Приложим 
режим на 
минимални
/ държавни 
помощи 

За проекти по тази мярка се прилагат 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 200 000 евро и съответно левовата 
равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което 
осъществява шосейни превози. 

Интензит
ет на 
финансова
та помощ 

Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на 
допустимите разходи. 

Критерии 
за оценка 
на проекти 

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“. 
Настоящите критерии за оценка, представено по-долу са индикативни и могат 
да бъдат променени, във връзка изискванията на УО на оперативната програма 
или други, налагащи това обстоятелства: 

 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимален 
брой точки 

І. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди 
изпълнение на проекта 

19 

1 Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  
данъци  и амортизации – EBITDA за последните 3 финансово 
приключили години 

 

2 Производителност на кандидата за последните 3 финансово 
приключили години 

 

3 Приходи от износ за три финансови години  
4 Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три 

финансови години на кандидата и стойността на заявените 
 

                                                           
21 Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за 
управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални 
активи (ДНА). 
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общи допустими разходи по проекта 
5 Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансово 

приключила година 
 

ІІ Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и 
управление 

6 

1 Инвестиционна дейност на кандидата за последните 3 
финансово приключили години  

 

2 Внедрени стандарти и системи за управление  
ІІІ Ефект от изпълнението на проекта22 10 
1 Вътрешна норма на възвръщаемост23 (N, N+1, N+2, N+3)  
2 Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)  
3 Повишаване на ефективността на производствените разходи 

(N+1, N+2, N+3) 
 

4 Изменение на средните генерирани приходи от износ 
вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3) 

 

ІV Приоритизиране на проекти 15 
1 Тематично приоритизиране съгласно областите от ИСИС  
   
2 Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които 

допринасят за смекчаване на последицитеот изменението на 
климата24 и приспособяване към тях 

 

3 Устойчиво развитие  
V Бюджет и ефективност на разходите 10 
1 Реалистичност на разходите по проекта  
2 Реалистичност на плана за действие по проекта  
3 Проектното предложение осигурява устойчивост на 

резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към 
стратегията за водено от общностите местно развитие 

 

VI Допълнителни специфични критерии към СВОМР 
определени от  МИГ 

40 

1 Кандидатът осигурява заетост25 през последната приключила 
финансова година на: 
от 10 до 19 (вкл.) души – 10 т. 
от 20 до 49 (вкл.) души – 20 т. 
над 50 души – 30 т. 

30 

2 Кандидатът развива дейност в някой от секторите от 
интензивните на знание услуги (съгласно Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 
2014-2020) 

10 

 ОБЩО 100 
 

 

ОПОС (ЕФРР) Не са избрани мерки от ОПОС и ПМДР, тъй като въз основа на анализа на 
заинтересованите страни и интересът на потенциалните бенефициенти към 
всички допустими мерките за финансиране, мерки от горепосочените ПМДР 

                                                           
22 При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила 
година,  N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението 
на договора/проекта. 
23 Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR). 
24  Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата 
в 
Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за 
партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г. 
25 Средносписъчен брой на персонала 
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(ЕФМДР) програми не са идентифицирани от заинтересованите страни. 
6. Финансов план: 
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:  
Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на 
Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър“  през периода до 2020 г. и представлява основна финансовата рамка за 
изпълнение на стратегията. Стратегията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ предвижда многофондово финансиране от следните фондове: ЕЗФРСР (чрез 4 мерки 
от ПРСР 2014 – 2020 г. и една мярка, съответстваща на селите на Регламент 1305/2013), 
ЕФРР (чрез 1 мярка от ОПИК 2014 – 2020 г.) и ЕСФ – общо 2 мерки (чрез 1 мярка от ОПРЧР 
2014 – 2020 г. и 1 мярка от ОПНОИР 2014 – 2020 г.). 
За мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) са предвидени 86,7 % от общия предвиден 
публичен принос от ЕЗФРСР, а за мярката, извън обхвата на ПРСР 2014 – 2020, но в 
съответствие с Регламент (EC) № 1305/2013 (предвидена за финансиране от ЕЗФРСР) – 
13,3 % от общия предвиден публичен принос от ЕЗФРСР. 

Разпределението по програми и по фондове е представено на следващата графика: 

 
Общият бюджет (публичен принос) на стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – 
Червен бряг – Искър“ за периода 2014 – 2020 г. е 7 329 992 лева или левовата равностойност 
на 3 747 823 евро, от които: 
 ЕЗФРСР – 1 500 000 евро, от които: 

 ПРСР 2014-2020 (ЕСФРСР) – 1 300 000 евро 
 Мярка, извън ПРСР (ЕЗФРСР) – 200 000 евро 

 ОПИК 2014 - 2020 (ЕФРР) – 1 000 000 евро 
 ОПРЧР 2014 - 2020 (ЕСФ) – 747 823 евро 
 ОПНОИР (ЕСФ) – 500 000 евро 

40.02 % от общата стойност на стратегията е предвиденият публичен принос на ЕЗФРСР 
(чрез 4 мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. и една мярка, съответстваща на селите на Регламент 
1305/2013), публичният принос от ЕФРР (чрез 1 мярка от ОПИК 2014 – 2020 г.) е 26,68 % и 
общо 33,30 % е предвиденият публичен принос от ЕСФ (чрез 1 мярка ОПРЧР 2014 – 2020 г. 
и 1 мярка от ОПНОИР 2014 – 2010 г.).  
Относителния дял от общото публично финансиране от всички фондове, предвидени в 
стратегията за ВОМР на МИГ  „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по 
стратегическите цели на стратегията за ВОМР е както следва: 
Стратегическа Цел 1 „Устойчиво икономическо развитие чрез инвестиции за повишаване 
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конкурентоспособността на местната икономика, селското стопанство, 
преработвателната промишленост и подпомагане развитието на неземеделски 
сектори“ – 50,53 %. 
Стратегическа Цел 2 „Създаване на качествена жизнена среда и повишаване на 
качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична 
инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  подобряване на достъпа до 
образование, развитие на туризма и съхраняване на културното и природно наследство“ – 
49,47  %. 
Относителният дял от общото публично финансиране от всички фондове, предвидени в 
стратегията за ВОМР на МИГ  „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по приоритети 
на стратегията е както следва: 
 Стратегическа Цел 1/ Приоритет 1.1 „Повишаване на конкурентоспособността на 

земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти“ – 10,46 %; 
 Стратегическа Цел 1/ Приоритет 1.2 „Повишаване конкурентоспособността на 

малките и средни предприятия и създаване на възможности за микропредприятия 
извън сектор земеделие“ – 39,89 %; 

 Стратегическа Цел 2/ Приоритет 2.1 „Подобряване на жизнената среда и 
качеството на живот на населението чрез инвестиции в публична инфраструктура, 
разширяване на социалните услуги и повишаване качеството на образователните 
услуги и подобряване на достъпа до образование“ – 44,15 %; 

 Стратегическа Цел 2/ Приоритет 2.2 „Насърчаване на туристическите и културни 
дейности чрез инвестиции в местното материално и нематериално културно и 
природно наследство“ –5,32 %. 

Индикативната финансова таблица е разгърната в конкретни мерки за реализация на 
специфичните цели към всеки от приоритетите на стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ с конкретни индикативни стойности. 
Времево разпределение на договориране на публичната финансова помощ 
Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по 
мерките, включени в СВОМР е 31 декември 2020 г. В тази връзка времевото разпределение 
на общия финансов ресурс за реализация на стратегията е представено за периода 2016 – 
2020 г. - периодът на договориране на одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР 
на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ проекти. След приключване на срокът 
за договориране на проекти, бенефициентите могат да изпълняват дейностите по проектите 
към стратегия за ВОМР в срок до 30 юни 2023 г., от което следва, че реалното финансово 
приключване на стратегията ще продължи до 30 юни 2023 г. 
В следващата таблица е представен бюджетът на Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. Стойностите на мерките включват публичния 
принос от включените програми/ фондове в стратегията. 

Код на 
мяркат
а 

Име на мярката 
Общо за периода на стратегията26 

лева % 

  Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 2 542 540,00 34.687% 

                                                           
26 Публичен принос от включените програми/ фондове в СВОМР 
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4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства 391 160,00     5,336% 

4.2. 
Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти 

391 160,00     5,336% 

6.4.1 
Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности 977 900,00     13,341% 

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

782 320,00     10,673% 

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

391 160,00     5,336% 

7.5.1 

Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство на територията 
на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър 

391 160,00     5,5336% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 462 592,00 19,954% 

ОПРЧР 
Ос 2, 
ИП 3 

Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, 
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран 
подход на територията на МИГ Карлуковски карст 
– Червен бряг - Искър” 

1 486 408,00 19,954% 

 Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) 977 900,00     13,341% 
ОПНО
ИР    
ОС 3, 
ИП 9ii   

Мярка „Достъп до качествено образование, чрез 
интегрираните в образователната система на деца 
и ученици от маргинализирани общности, 
включително роми” 

977 900,00     13,341% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 800,00 26,682% 
ОПИК: 
ПО 2, 
ИП2 

Мярка „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП на територията на МИГ-
Карлуковски карст - Червен бряг- Искър“ 

1 955 800,00 26,682% 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:  7 329 992,00 100 % 
      
6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и 
по мерки:  
Планираният размер на публичния принос от ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР в бюджета на 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е в размер на 
7 329 992 лв. и съответства на левовата равностойност на 3 747 823 евро. Стратегията 
предвижда мерки и дейности от три различни фонда, като публичният принос към 
стратегията на всеки от тях е: 
 ЕЗФРСР – 40,02 % от които: 

 ПРСР 2014-2020 (ЕСФРСР) – 86,7 % 
 Мярка, извън ПРСР (ЕЗФРСР) – 13,3 %  
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 ЕФРР - ОПИК 2014 – 2020 – 26,68 % 
 ЕСФ – 33,30 % от които: 

 ОПРЧР 2014 - 2020 (ЕСФ) – 19,96 % 
 ОПНОИР 2014 – 2020 (ЕСФ) – 13,34 % 

В стратегията са включени общо 4 мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. за изпълнение на проекти 
по стратегията, с обща стойност на публичния принос в размер на 2 542 540,00 лева 
(левовата равностойност на 1 300 000 евро) от общия предвиден публичен принос за 
реализация на проекти по стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“. 
Предвидената мярка, попадаща извън обхвата на ПРСР 2014 – 2020 г., но съответстваща на 
целите на Регламент 1305/2013, за която също се предвижда финансиране от ЕЗФРСР е на 
стойност 391 160,00 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро) от общия предвиден 
публичен принос за реализация на проекти по стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“. Предвиденият публичен принос от ЕФРР е чрез ОПИК 2014 – 
2020 г. и е в размер на 1 955 800 лева или левовата равностойност на 1 000 000 евро. 
Мярката от ОПРЧР 2014 – 2020 г., която се финансира от ЕСФ е на обща стойност 1 462 592 
лева или левовата равностойност на 747 823 евро. Мярката от ОПНОИР 2014 – 2020 г., 
която също се финансира от ЕСФ е на обща стойност 977 900 лева или левовата 
равностойност на 500 000 евро. 
Хоризонталната цел към стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ „Ефективното изпълнение на стратегията за ВОМР и дейности за популяризирането 
и“ ще се финансира от общите разходи по под-мярка 19.2 и под-мярка 19.4 на ПРСР 2014 - 
2020 г.  
На следващите графики е представено разпределението на предвидения публичен ресурс по 
всяка от мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър“: 
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Най-значително 
влияние върху 
територията на МИГ 
„Карлуковски карст 
– Червен бряг – 
Искър“ ще окажат 
мерките насочени 
към повишаване 
конкурентоспособно
стта на 
икономиката, 
публичният ресурс, 
който е предвиден 

за тях има най-голям дял в общата стойност на публичните средства, предвидени по 
стратегията. Малките и средни предприятия ще бъдат подпомогнати в процеса на 
подобряване на техния производствен капацитет, което се предвижда по мярката по ОПИК, 
Приоритетна ос 2, ИП 2, чийто публичен ресурс  представлява 26,60 % от цялата стратегия. 
Мерките насочени към подпомагане на икономиката, включват също мярка 6.4.1 от ПРСР, 
която ще финансира създаването и развитието на микропредприятия извън земеделския 
сектор и за която е предвиден ресурс в размер на 13,30 % от общия ресурс на СВОМР на 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (33,33 % от средствата от ЕЗФРСР). 
Инвестициите, насочени към микро, малки и средни предприятия ще създадат устойчива 
заетост и ще допринесат за повишаване качеството на живот на населението, което ги 
поставя на основно място по важност за развитието на територията на МИГ „Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“ и в тази връзка за тях е предвиден най-значителен ресурс. На 
следващо място в СВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ са мерките 
за повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност 
към земеделските продукти – общо 10,64 % от стойността на стратегията (26,66 % от 
ЕЗФРСР). Като цяло, земеделските стопанства създават по-малко работни места, които има 
изразен сезонен характер, в същото време добавянето на стойност към земеделските 
продукти, чрез създаване на предприятия за преработка на земеделски продукти балансира 
сезонността на работните места в земеделския сектор. Мерките, насочени към създаване на 
качествена жизнена среда и повишаване на качеството на живот на местната общност чрез 
инвестиции в публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги,  
подобряване на достъпа до образование, развитие на туризма и съхраняване на културното и 
природно наследство представляват общо 49,47 % от стойността на СВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. За публична инфраструктура (Мярка 7.2 на 
ПРСР) са предвидени 10,64 % от общите публични средства или 26,67 от средствата по 
ЕЗФРСР. Мярката, насочена към инвестиции за отдих, туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ представлява 5,32 % от стойността на 
Стратегията за ВОМР или 13,33 % от средствата по ЕЗФРСР. За мерките, финансирани от 
ЕСФ чрез двете програми ОПНОИР и ОПРЧР са предвидени общо 33,51 % (20,21 % от 
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ОПРЧР и 13,30 % от ОПНОИР). Двете мерки включват дейности, които ще осигурят достъп 
до интегрирани социални и здравни услуги за социално уязвимите групи от населението и 
ще подпомогнат интеграцията на ромските деца и ученици чрез образователната система. 
Това е от изключителна важност и в отговор на потребностите на населението, изведени в 
рамките на социално-икономическия анализ. 

7.     План за действие, показващ как целите са превърнати в действия:  
Мерките в стратегията са конкретно обвързани с постигането на всяка от специфичните 
цели, дефинирани в стратегическата рамка за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, които от своя страна са насочени към 
приоритетите на двете цели на стратегията. В тази връзка, на следващата графика е 
представена в процентното съотношение обвързаността на мерките с приоритетите на 
стратегията.  

Относителен дял на групите мерки по приоритетите на стратегията

 
Описаните финансови ресурси за реализацията на стратегията включват планирания 
публичен принос от ЕФЗРСР, ЕСФ и ЕФРР за публичния и частния сектор. Допълнително 
следва да бъде отчетен факта, че интензитетът на безвъзмездна финансова помощ за 
различните мерки, предвидени в стратегията е различен. Допълването на публичния принос 
към проектите със собствено финансиране от страна на частния сектор, допълнително ще 
генерира инвестиции за съживяване на територията и икономиката. 
Мерките за инвестиции в земеделските стопанства и преработката и предлагането на пазара 
на селскостопанска продукция ще бъдат подкрепени с 50 % от общите разходи по проектите 
по линия на ЕЗФРСР (мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 
4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти” на ПРСР 2014 – 2020 г.), като останалата част от инвестициите 
ще бъде финансирана със собствени средства на земеделските производители. Инвестициите 
за развитие на малките земеделски стопанства, които също ще бъдат допустими 
бенефициенти по мярка 4.1 и 4.2 на СВОМР ще бъдат подкрепени с 60% до 80% от общите 
разходи по проектите. Мярката, насочена към развитие на неземеделски дейности от 
микропредприятия (мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“) ще 
осигурява 75 % от необходимите инвестиции за развитие на неземеделския сектор. Мярка 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски 
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карст – Червен бряг – Искър“, която ще се финансира от ЕФРР ще подкрепя кандидатите с до 
90 % от необходимите средства за реализация на проектите. Останалите мерки по СВОМР на 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще финансират до 100 % от общите 
допустими разходи за проектите. 
Индикативните допълнителни средства, които пряко ще бъдат насочени към съживяване и 
развитие на икономиката на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър“ под формата на собствен принос за реализация на частните проекти (основно 
насочени към инвестиции в подобряване капацитета и конкурентоспособността на МСП в 
сферата основно на преработвателната промишленост (извън сектор земеделие), 
земеделските стопанства, преработката на селскостопанска продукция, диверсификацията на 
икономиката и създаване и развитие на неземеделски микропредприятия) представляват 
допълнителни инвестиции в размер на близо 10 % от стойността на Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (публичния принос на ЕЗФРСР, ЕФРР и 
ЕСФ). 
Планираният бюджет по мерки на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – 
Червен бряг – Искър“ изцяло отразява потребностите за подкрепа на територията на 
местната инициативна група в избраните приоритетни области и капацитета на 
потенциалните бенефициенти да разработват, изпълняват и съфинансират (частния сектор) 
проекти по избраните мерки на Стратегията за ВОМР.  
В индикативният бюджет за периода до 2020, разпределението на сумите по мерки и години 
ще отчита заявения инвестиционен интерес на бенефициентите от територията на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, както и изискването, всички проекти да бъдат 
договорени до края на 2020 г. Договорените проекти през 2020 г. ще се изпълняват през 
следващите две години – 2021 и 2022 г. Крайният срок за изпълнените и отчитане на проекти 
на бенефициенти по Стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 г. 
Очаква се през първите две години от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, интересът на потенциалните бенефициенти да 
бъде най-голям. Всички покани ще обхващат всички мерки от стратегията до изчерпване на 
ресурса по всяка от мерките. Поканите ще са с определени бюджети, за да се даде 
възможност повече бенефициенти да се подготвят за следващи покани. През последната 
година на договаряне ще се отварят мерките за които не е изчерпан бюджета за периода на 
стратегията. 
Периодът на Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е до 
2020 г. Изпълнението на СВОМР е обвързано със следните етапи: 
 Обявяване на приеми на проекти по мерките, включени в СВОМР; 
 Прием на проекти в рамките на обявените приеми по мерките, включени в СВОМР; 
 Оценка и класиране на проектите, подадени по обявените приеми по мерките, 

включени в СВОМР; 
 Сключване на тристранни договори (между бенефициента, МИГ „Карлуковски карст 

– Червен бряг – Искър“ и съответната финансираща програма) за предоставяне на 
БФП за изпълнение на одобрените проекти; 

 Изпълнение на одобрените проекти. 
Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по 
мерките, включени в СВОМР е 31 декември 2020 г. След приключване на срокът за 
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договориране на проекти, бенефициентите могат да изпълняват дейностите по проектите към 
стратегия за ВОМР в срок до 30 юни 2023 г., от което следва, че реалното финансово 
приключване на стратегията ще продължи до 30 юни 2023 г. 
Съобразно периода за договориране на проекти по мерките от СВОМР, се предвиждат два 
основни приема по всички мерки - през пролетта на 2018 г. и средата на 2019 г. Първият 
прием се планира да бъде с максималния бюджет по мерките, а вторият с остатъчния 
бюджет, ако е наличен такъв. При необходимост МИГ може да отвори и още един 
допълнителен прием в края на 2019 г. или началото на 2020 г., за да може да отговори на 
срока за договориране на проекти. Съблюдавайки изискванията на ПМС №161 от 4.07.2016 
г., Наредба №22 от 14.12.2015 г. и Наредба №1 от 22.01.2016 г. при всяко обявяване на прием 
на проекти към стратегията ще се организират информационни кампании и срещи за 
детайлно запознаване на потенциалните бенефициенти с изискванията. 

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:  
8.1. Организационна структура на МИГ: 

– 
организационна 
структура/схема. 

Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” е юридическо лице с 
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, 
регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с 
територия на действие, съвпадаща с границите на общините Червен бряг и 
Искър. Членове на сдружението са физически лица с постоянен адрес и 
юридически лица със седалище на територията на действие на 
Сдружението, които съдействат за постигане на целите на Сдружението, 
както и за осъществяването на СВОМР на МИГ „Карлуковски карст – 
Червен бряг – Искър”, ангажирани с дейността на Сдружението според 
своите възможности. Нов член на Сдружението се приема с решение на 
Общото събрание. 
Върховен орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от 
всички членове на сдружението.  
Списък на членовете на ОС е представен като приложение към 
заявлението за кандидатстване по под-мярка 19.2.  

Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” има колективен управителен 
орган - „Управителен съвет”. Управителният съвет (УС) се избира от 
Общото събрание. Управителният съвет се избира с мандат 5 години. В 
следващата графика е представена организационната структура на 
Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”: 
 
 
 



117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2. Управление на МИГ: 

– органи за 
управление и 
контрол; 

Органите на управление на МИГ са Общо събрание и Управителен 
съвет. Управителен орган на Сдружение с нестопанска цел Местна 
инициативна група (МИГ) „Карлуковски карст – Червен бряг – 
Искър” е Управителният съвет. Управителният съвет се ръководи от 
Председател, който представлява сдружението пред трети лица. 

Общо събрание: 
Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно до края на м. 
април от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете 
на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи 
писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 
Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото 
събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се публикува на страницата на 
сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 
управлението на сдружението, най-малко две седмици преди насрочения ден. 
Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При 
липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия 
дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Всеки член на общото 
събрание има право на един глас. Член на общото събрание няма право на глас при 
решаването на въпроси, отнасящи се до: 

• него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 
линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

• юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 
вземането на решения. 

Един член може да представлява най-много още един член на общото събрание въз основа на 
писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Гласуването на общото събрание 
е явно. Събранието може да реши да се гласува тайно. Решенията на общото събрание се 
вземат с мнозинство от присъстващите. По въпроси, които не са включени в обявения в 
поканата дневен ред, не може да се вземат решения. Решенията за изменение и допълнение 
на Устава и за прекратяване или преобразуване на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ЕКИП И ЕКСПЕРТИ КОМИСИИ 
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от присъстващите. 
Управителен съвет: 
Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца и се 
свикват от председателя, който не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието изпраща 
писмена покана до всички негови членове, в която се посочват датата, часът, мястото и 
дневният ред на заседанието. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния 
съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика 
заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 
заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя 
заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член. 
Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие - от 
друг член на УС, определен съобразно устава на Сдружението. 
Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет с право на 
съвещателен глас. 
Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца и се 
свикват от председателя, който не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието изпраща 
писмена покана до всички негови членове, в която се посочват датата, часът, мястото и 
дневният ред на заседанието. Членовете на съвета незабавно докладват на председателя на 
управителния съвет за настъпили обстоятелства, които считат, че са от съществено значение 
за дейността на Сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния 
съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика 
заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 
заинтересуваните членове на управителния съвет. Изпълнителният директор на Сдружение с 
нестопанска цел МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” участва в заседанията на 
Управителния съвет с право на съвещателен глас. Решенията на управителния съвет се 
приемат с явно гласуване, освен когато съвета не реши друго. Решенията относно 1) 
предоставяне на имущество на Сдружението след неговото прекратяване и провеждане на 
процедура по ликвидация; 2) разпореждане с имуществото на сдружението и 3) определяне 
реда и организиране извършването на дейността на Сдружението се вземат с мнозинство от 
присъстващите. 

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

Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”, предвижда за 
изпълнението на СВОМР персонал на следните позиции: 
1. Изпълнителен директор (ИД); 
2. Експерт по прилагане на СВОМР; 
3. Технически сътрудник 

Изисквания към изпълнителния директор и персонала: 
 Изисквания за позиция Изпълнителния директор:  

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.  



119 
 

Изпълнителният директор се избира по решение на УС. Договорът с ИД се подписва от  
Председателя на УС. За своята работа ИД се отчита пред УС.  
 Изисквания за позиция Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР:  
1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";  
2. професионален стаж най-малко две години 
 Изисквания за позиция Технически сътрудник:  
1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";  

Никой от служителите на МИГ не може да бъде член на колективния управителен 
орган или на контролния орган на МИГ и да е свързано лице с членовете на 
колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от 
допълнителните разпоредби на Търговския закон. 
За осигуряване на експерти по гореизброените позиции е сключено писмено споразумение 
(отделно за всеки от тях) за последващо наемане по трудов договор, в случай на одобрение 
на заявлението за предоставяне на финансова помощ по под-мярка 19.2. с лица, отговарящи 
на изискванията и притежаващи необходимия опит. 
Експертите, с които е сключено споразумение са притежават необходимият опит и 
квалификация за гарантиране на административното функциониране на МИГ „Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър” и успешното изпълнение на Стратегията за ВОМР. 
За посочените позиции са съставени длъжностни характеристики, в които подробно са 
описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, подчиненост и 
взаимодействие за всяка длъжност. 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:  
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” притежава необходимия капацитет за 
изпълнение на стратегията за ВОМР. МИГ разполага със самостоятелен офис, намиращ се 
сградата на НЧ „Н.Й.Впцаров 1908“ на адрес град Червен бряг, ул. „Търговска“ 17. 
Помещенията, осигурени за функционирането на МИГ включват: офис – работно помещение 
с площ 11 кв.м. и бек офис с площ 4 кв.м. с три работни места, достъпен за хора с 
увреждания. Архивно помещение с  площ 2 кв.м., част от централно фоайе на „Концертно-
театрална зала“ и 1 (едно) помещение за провеждане на срещи и заседания, различно от 
работното с  площ 187 кв.м. – централно фоайе на „Концертно-театрална зала“. За 
гореизброените помещения МИГ има сключен Договор за наем с НЧ „Н.Й.Вапцаров 1908“  
за периода на изпълнение на стратегията.  МИГ разполага също с необходимото офис 
оборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, оборудвани работни места 
и компютри за  служителите, които ще формират Екипа за изпълнение на стратегията за 
ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”. МИГ „Карлуковски карст – 
Червен бряг – Искър” разполага с повече от 3 % от необходимия финансов ресурс за 
управление на стратегията. За осигурения финансов ресурс са взети решения на общинските 
съвети на община Червен бряг и община Искър. Индикативно изчислени текущи разходи за 
управление на Стратегията: 
2 933 700,00-бюджет по мерки/19.2 
   977  899,00 -за управление/19.4 
3 911 599,00 общо 
3 911 599*25%=977 899.00 
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Разходи за управление: 977 899.00 лв. 
Осигурен финансов ресурс: 
 2% * 977 899.00 лв. = 19 558 лв. (с Решение на ОбС – Червен бряг са осигурени 

средствата в размер на 2 % от разходите за управление, чиято индикативна стойност е 
19 558 лв.) 

 1,5 %* 977 899.00 лв. = 14 669 лв. (с Решение на ОбС – Искър са осигурени средствата 
в размер на 1,5 % от разходите за управление, чиято индикативна стойност е 14 669 
лв.) 

Гаранция за успешното прилага на СВОМР, в случай че бъде одобрена ще бъде 
изключително подготвеният и с богат опит екип. Изпълнителният директор притежава 
значителен ръководен и експертен опит, както и опит в реализирането на проекти, 
финансирани от ЕС. Към заявлението по под-мярка 19.2 за кандидатстване е представена 
автобиография на Изпълнителния директор. Експертът по прилагане на СВОМР също 
притежава значителен опит, неговата автобиография е приложена към заявлението по под-
мярка 19.2. 
В предходният програмен период, община Червен бряг има изпълнен проект по Договор № 
РД 50-174/06.06.2009 г. за предоставяне на финансова помощ по под-мярка 431-2 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за 
потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони, със стойност на БФП по договора - 171 705 лева. В резултат 
на проекта е създадено Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 
Карлуковски карст – Червен бряг”, което няма одобрена Стратегия за местно развитие за 
периода 2007 – 2013 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 
Карлуковски карст – Червен бряг”, изпълнява проект по Договор №РД 50-89/ 17.08.2016 г., 
който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 
селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони. Настоящата Стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен 
бряг - Искър е разработена в рамките на този проект, финансиращ всички дейности за 
територията на община Червен бряг, дейностите, извършeни на територията на община 
Искър се финансират от община Искър.  

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 
За проследяване напредъка в изпълнението на дейностите и резултатите от прилагане на 
Стратегията за ВОМР, МИГ прилага система за текущ мониторинг и оценка. Тази система 
включва всички дейности за мониторинг и оценка: 

 текущо събиране на данни за мониторинговите индикатори и актуализиране на 
индикаторите.  

 обобщаване и анализ на събраните данни по мониторинговите индикатори - най-
малкото един път годишно; 

 външна оперативна оценка, свързана с оперативни или стратегически въпроси по 
изпълнение на Стратегията за ВОМР като цяло или отделни приоритети или мерки, 
при необходимост.  

 външна междинната оценка, при необходимост;  
 последваща оценка в последната година от изпълнението на Стратегията за ВОМР – 
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2023 г. 
Основната цел на системата за текущ мониторинг и оценка е да следи непрекъснато процеса 
на изпълнение на Стратегията за ВОМР и промените в средата, за да се анализира 
своевременно напредъкът, качество и проблемите в изпълнението, и да се предприемат 
навременни корекции, ако това е необходимо.  
Планирането и изпълнението на дейностите за текущ мониторинг и оценка е отговорност на 
Екипа на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”. Провеждането на външните 
оперативни, междинни или последващи оценки се планира и подпомага от Екипа на МИГ и 
се изпълнява от външни независими оценители.  
МИГ ще наблюдава напредъка и качеството на изпълнението на стратегията за местно 
развитие с помощта на финансови индикатори, изходни индикатори, индикатори за резултат.  
Информацията за финансовите индикатори, изходните индикатори и индикаторите за 
резултат ще се събират за всеки проект и ще се обобщават по мерки, приоритети  и за 
Стратегията за ВОМР като цяло. Тези индикатори ще се актуализират регулярно след  
възникване на промяна (например сключване на нов договор, подадена заявка за плащане, 
или приключване на изпълнението на договор).  
За събиране на информацията за изходните индикатори и за индикаторите за резултат във 
заявката за кандидатстване ще е включен раздел с целеви стойности на индикаторите: общи 
за Стратегията за ВОМР и специфични за проекта. След приключване на договора от 
бенефициента ще се събира информация за фактическото изпълнение на посочените 
индикатори. Достоверността на подадената от бенефициента информация ще се проверява от 
Екипа на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”.  
Системата за мониторинг и оценка предвижда следните видове външни оценки на 
Стратегията за ВОМР: 
Външна оперативна оценка на конкретни оперативни или стратегически въпроси се 
провежда, ако e необходима за целите на подготовката на Годишния доклад за напредъка или 
за задълбочено проучване на определени аспекти на изпълнение на Стратегията за ВОМР. 
Решение за провеждане на подобна оценка взима УС на МИГ „Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър”. 
Външна междинна оценка се провежда, само ако необходима за промяна на Стратегията или 
при възникване на значителни проблеми в изпълнение на Стратегията, затова нейните 
конкретни цели и методи се определят преди началото на провеждане. Всяка междинна 
оценка трябва да оцени напредъка в изпълнението на мерките на основата на изходните 
индикатори и индикаторите за резултат, да направи изводи и препоръки за подобряване на 
изпълнението. Решение за провеждане на външна междинна оценка взима УС на МИГ 
„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”. 
За оценка на цялостното изпълнение на стратегията в края на нейното прилагане ще се 
извърши външна последваща (ex-post) оценка. Тя оценява използването на ресурсите, 
ефикасността и ефективността на изпълнението, въздействието и устойчивостта на основата 
на съпоставяне на постигнатото с предварително определените цели. Оценява се също 
приносът на Стратегията за ВОМР за изпълнение на целите на ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 
2014 – 2020 и ОПИК 2014 – 2020 г. и хоризонталните политики на Общността. На база на 
оценката се извеждат факторите, определящи успеха/неуспеха на прилагането на стратегията 
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за ВОМР и поуките за планиране и изпълнение на други подобни програми за развитие на 
територията. Оценката се прави в годината на приключване на прилагането на стратегията за 
ВОМР и при възможност след приключване на изпълнението на всички договори.  
При всяка външна оценка Екипът на МИГ„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” 
разработва Задание и провежда процедура за избор на оценители, оказва подкрепа за 
извършване на оценката чрез предоставяне на данни. Докладът за оценка се одобрява от УС 
на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” и се публикува на интернет страницата 
на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”. 
Процедури за Годишните доклади за напредъка 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” изготвя годишен доклад за отчитане 
изпълнението на СВОМР, както и други доклади, анализи, отчети, справки и други във 
връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 
Годишните доклади се изготвят в срок до 30 януари и се представят за одобрение от УС на 
МИГ. 
В срок до 15 февруари на всяка следващата календарна година (след одобрението на 
СВОМР) МИГ представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. годишен доклад за отчитане 
изпълнението на стратегията за ВОМР.  
Изготвянето на доклад включва: 
- анализ на база мониторинг на индикаторите за срок на дейности по проектите, 

изпълнение на заложените финансови показатели, публичност и информираност, 
заложени и изпълнени резултати за всеки проект 

- анализ на процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти от бенефициенти към 
МИГ 

- анализ на риска в изпълнението на проектите,  създаване на регистър на риска при 
стартиране на всеки проект, проведени превантивни действия и предотвратяване на 
риска 

- балансирано прилагане на мерките за  периода. 
Годишният доклад включва описание и анализ на средата и напредъка в изпълнение на 
целите и дейностите на Стратегията, дейностите по мониторинг и оценка на стратегията.  
Процедура за промяна на стратегията за ВОМР 
В съответствие с нормативните изисквания изменения на Стратегията за ВОМР са 
допустими в следните случаи: 
• във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на 

съответната програма;  
• при наличие на очевидна грешка;  
• по отношение на финансовите е параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР 

бюджет по подмярка 19.2;  
• по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на 

финансовите параметри по предходната точка;  
• по отношение на критериите за допустимост, в т. ч. минимална и максимална стойност 

на проектите и интензитет на помощта;  
• за увеличаване или намаляване на финансовата помощ от ЕЗФРСР при условията и по 

реда на чл. 41 на Наредба 22 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г. 
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Горепосочените промени се извършват след одобрение на Управляващият орган на ПРСР 
2014 - 2020 г., предхождано от Решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в 
одобрената стратегия за ВОМР, като тази промяна се отразява в Договора за изпълнение за 
изпълнение на стратегията за ВОМР между МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър” 
и УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 
създадени работни места:  
Общите индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР са представени в 
следващата таблица: 

Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР 
Вид  Индикатор Мерна 

единица 
Цел до 

2023 
Източник на 
информация 

Изходен Брой финансирани проекти по 
СВОМР 

брой 58 Годишни доклади;  
Регистър на 
договорите за 
предоставяне на БФП; 
ИСУН 2020 

Брой подадени проектни 
предложения по СВОМР 

брой 90 Годишни доклади;  
Регистър на 
подадените проектни 
предложения 

Брой на сключените договори брой  58 Годишни доклади;  
регистър на договорите 
за предоставяне на 
БФП; ИСУН 2020 

Стойност на одобрените проектни 
предложения по СВОМР (обща 
стойност на проектите, вкл. съ-
финансиране от бенефициентите) 
по СВОМР  

лв. 8 069 630 Годишни доклади; 

Стойност на публичния принос 
към проектите в рамките на 
СВОМР 

лв. 7 329 992 Годишни доклади;  

Стойност на публичния принос на 
ЕЗФРСР към проектите в 
рамките на СВОМР 

лв. 2 933 700 Годишни доклади;  

Стойност на публичния принос на 
ЕФРР към проектите в рамките 
на СВОМР 

лв. 1 955 800 Годишни доклади;  

Стойност на публичния принос на 
ЕСФ към проектите в рамките на 
СВОМР 

лв. 2 464 308 Годишни доклади;  

Брой бенефициенти, подпомогнати 
по СВОМР 

брой 52 Годишни доклади;  

Брой проекти, насочени към 
създаване на качествена жизнена 
среда и подобряване и 
разширяване на основните услуги 
за населението 

брой 2 Годишни доклади;  
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Общ обем на инвестициите, 
насочени към създаване на 
качествена жизнена среда и 
подобряване и разширяване на 
основните услуги за населението 

лв. 782 320 Годишни доклади;  

Брой проекти, насочени към 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
земеделския сектор и добавяне на 
стойност към земеделските 
продукти 

брой 19 Годишни доклади;  

Общ обем на инвестициите, 
насочени към повишаване на 
конкурентоспособността на 
земеделския сектор и добавяне на 
стойност към земеделските 
продукти (обща стойност на 
проектите, вкл. съ-финансиране от 
бенефициентите) 

лв. 973 320 Годишни доклади;  

Брой проекти, насочени към 
разнообразяване на местната 
икономика и развитие на 
микропредприятия извън сектор 
земеделие 

брой 7 Годишни доклади;  

Общ обем на инвестициите, 
насочени към разнообразяване на 
местната икономика и развитие на 
микропредприятия извън сектор 
земеделие (обща стойност на 
проектите, вкл. съ-финансиране от 
бенефициентите) 

лв. 1 102 900 Годишни доклади;  

Брой проекти за развитие на 
туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство  

брой 17 Годишни доклади;  

Общ обем на инвестициите, 
насочени към развитие на 
туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство 

лв. 391 160 Годишни доклади;  

Дял на постъпилите заявления за 
подпомагане, подадени от млади 
хора (до 40 г.) 

% от 
подадените 
заявления 

30% Годишни доклади;  

Дял на постъпилите заявления за 
подпомагане, подадени от жени  

% от 
подадените 
заявления 

40% Годишни доклади;  

Брой проекти, насочени към 
подобряване на производствения 
капацитет в МСП 

брой 6 Годишни доклади;  

Общ обем на инвестициите, 
насочени към подобряване на 
производствения капацитет в МСП 
(обща стойност на проектите, вкл. 
съ-финансиране от 

лв. 2 151 380 Годишни доклади;  
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бенефициентите) 
Брой проекти, насочени към 
подобряване  достъпа до 
устойчиви услуги, вкл. здравни и 
социални услуги чрез интегриран 
подход 

брой 4 Годишни доклади;  

Общ обем на инвестициите, 
насочени към подобряване  
достъпа до устойчиви услуги, вкл. 
здравни и социални услуги чрез 
интегриран подход  

лв. 1 486 408 Годишни доклади;  

Брой проекти, насочени към 
подобряване  достъпа до 
качествено образование, чрез 
интегрираните в образователната 
система на деца и ученици от 
маргинализирани общности, 
включително роми 

брой 3 Годишни доклади;  

Общ обем на инвестициите, 
насочени към подобряване  
достъпа до качествено 
образование, чрез интегрираните в 
образователната система на деца и 
ученици от маргинализирани 
общности, включително роми 

лв. 977 900 Годишни доклади;  

Резултат Създадени работни места 
(самонаети/наети) 

Брой  65 Годишни доклади;  

Брой новосъздадени 
микропредприятия извън сектор 
земеделие 

лв. 7 Годишни доклади;  

Брой земеделски стопанства и 
микропредприятия с подобрена 
конкурентоспособност, развити 
нови продукти или услуги 

брой 19 Годишни доклади;  

Дял от населението на 
територията, обхванато от 
проекти, свързани с подобряване 
на жизнената среда 

% 50% Годишни доклади;  

Дял от населението на 
територията, което се ползва от 
подобрената среда  

% 80% Годишни доклади;  

Брой младежи (вкл. ученици), 
включени в проекти за опазване на 
нематериалното културното и 
природното наследство, събития с 
културна насоченост, спортни 
дейности 

брой 200 Годишни доклади;  

Дял на реализираните проекти 
извън общинския център 

% 50% Годишни доклади;  

Брой на малките и средни 
предприятия, извън сектор 
земеделие, получаващи 
безвъзмездни  средства 

предприят
ия 

6 Годишни доклади;  
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Участници с увреждания и 
участници над 65 г., в 
невъзможност за 
самообслужване, с подобрен 
достъп до услуги 

брой 400 Годишни доклади;  

Дял на педагогическите 
специалисти, от включените в 
дейности по ОП, 
квалифицирани за работа в 
мултикултурна среда 

% 20 Годишни доклади;  

Деца, ученици, младежи от 
етнически малцинства 
(включително роми), 
интегрирани в образователната 
система 

брой 150 Годишни доклади;  

 
 

9.2. Индикатори по мерки:  

МЕРКИ ЕЗФРСР 

Индикатори по Мярка 4.1: „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 
мярката 

брой 9 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

брой 9 Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Размер на публичната помощ 
от ЕЗФРСР 

лв. 391 160 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 

Резултат 

Създадени работни места 
(самонаети/наети) 

Брой  22 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 

Брой земеделски стопанства с 
подобрена 
конкурентоспособност/ въвели 
успешно нов продукт или 
технология 

брой 9 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 

Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 
(безвъзмездни средства) 

лева 186 778 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 
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Индикатори по Под-мярка 4.2: „Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” 

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 
мярката 

брой 10 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

брой 10 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Размер на публичната помощ 
от ЕЗФРСР 

лв. 391 160 Годишни доклади; 
отчети на 
бенефициентите; 
ИСУН 2020 

Резултат 

Създадени работни места 
(самонаети/ наети) 

брой  23 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите; 
ИСУН 2020 

Брой създадени/ подобрени 
преработвателни предприятия 

брой 10 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 

Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 
(безвъзмездни средства) 

лева 274 790 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 

Индикатори по Мярка 6.4.1: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 
мярката 

брой 7 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

брой 7 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Размер на публичната помощ 
от ЕЗФРСР 

лева 977 900 Годишни доклади; 
отчети на 
бенефициентите; 
ИСУН 2020 

Резултат 
Създадени работни места 
(самонаети/наети) 

брой  20 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 
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Брой новосъздадени 
микропредприятия извън 
сектор земеделие 

лева 7 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 

Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 
(безвъзмездни средства) 

лева 244 475 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 
ИСУН 2020 

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

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 
мярката 

брой 2 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

брой 2 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Размер на публичната помощ 
от ЕЗФРСР 

лв. 782 320 Годишни доклади; 
отчети на 
бенефициентите; 
ИСУН 2020 

Резултат 

Дял от населението на 
територията, обхванато от 
проекти, свързани с 
подобряване на жизнената 
среда 

% 30% Годишни доклади; 
отчети на 
бенефициентите 

Дял от населението на 
територията, което се ползва от 
подобрената среда  

% 50% Годишни доклади; 
отчети на 
бенефициентите 

Индикатори по Мярка извън ПРСР (ЕЗФРСР) „Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство 

на територията на МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг - Искър” 

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 
мярката 

брой 17 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Брой проекти за туристическа 
инфраструктура от общия 
брой проекти, финансирани по 
мярката 

брой 1 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Брой проекти за съхраняване 
на нематериалното културно 

брой 16 Годишни доклади; 
Регистър на 
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и природно наследство на 
територията на МИГ (в т.ч. 
културни и спортни 
мероприятия и др.) от общия 
брой проекти, финансирани по 
мярката 

договорите; ИСУН 
2020 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

брой 17 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Размер на публичната помощ 
от ЕЗФРСР 

лв. 391 160 Годишни доклади; 
Регистър на 
договорите; ИСУН 
2020 

Резултат 

Дял от населението на 
територията, обхванато от 
проекти, свързани с 
туристическа инфраструктура 

% 10% Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 

Брой младежи (вкл. ученици), 
включени в проекти за 
опазване на нематериалното 
културното и природното 
наследство, събития с културна 
насоченост, спортни дейности 

брой 200 Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 

Дял от населението на 
територията, което се ползва от 
ефекта на съхранената 
местната идентичност, 
културното и природното 
наследство 

% 40% Годишни доклади; 
Отчети на 
бенефициентите 

МЕРКИ ЕФРР (ОПИК 2014 – 2020) 
Индикатори по Мярка: Подобряване на производствения капацитет в МСП на 

територията на МИГ „Карлуковски карст - Червен бряг – Искър“ 

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

за 
резултат 

Обем на износа на стоки и 
услуги, реализиран от МСП 

евро - Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Производителност на МСП добавена 
стойност  по 
факторни 
разходи 
(хил. лв.) 
/заето лице 

- Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

за 
продукт 

Брой на предприятията, 
получаващи безвъзмездни  
средства 

предприяти
я 

6 Годишни доклади; 
ИСУН 2020 
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Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 
(безвъзмездни средства) 

евро 100 000 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

МЕРКИ ЕСФ (ОПРЧР 2014 – 2020) 

Индикатори по Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и 
социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст 

– Червен бряг - Искър“ ОПРЧР: Ос 2, ИП 3 

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2022 

Източник на 
информация 

за 
изпълнен

ие 

Лица с увреждания и лица над 
65 г. в невъзможност за 
самообслужване 

брой 200 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Брой доставчици на услуги за 
социално включване 

брой 4 Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

за 
резултат 

Участници с увреждания и 
участници над 65 г., в 
невъзможност за 
самообслужване, с подобрен 
достъп до услуги 

брой 400 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Брой доставчици на услуги за 
социално включване, 
разширили обхвата на 
дейността си 

брой 4 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Брой проекти, финансирани по 
мярката брой 4 Годишни доклади; 

ИСУН 2020 

Размер на публичната помощ 
от ОПРЧР лв. 1 462 592 

Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

МЕРКИ ЕСФ (ОПНОИР 2014 – 2020) 

Индикатори по Мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в 
образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“, ОС 3, ИП 9ii 

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

за 
изпълнен

ие 

Деца, ученици и младежи от 
маргинализиран и общности 
(включително роми), 
участващи в мерки за 
образователна интеграция и 
реинтеграция 

брой 300 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 
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Педагогически специалисти, 
включени в обучения за работа 
в мултикултурна среда 

брой 15 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Лица над 16 години 
(включително роми), включени 
в курсове по ограмотяване или 
в курсове за усвояване на 
учебно съдържание, 
предвидено за изучаване в 
класове от прогимназиалния 
етап на основното образование 
по мярката 

брой 120 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

за 
резултат 

Дял на педагогическите 
специалисти, от включените в 
дейности по ОП, 
квалифицирани за работа в 
мултикултурна среда 

% 20 Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Дял на получилите 
(включително роми) 
удостоверения за успешно 
завършени курсове по 
ограмотяване или за усвояване 
на учебно съдържание, 
предвидено за изучаване в 
класове от прогимназиалния 
етап на основното образование 
по мярката 

% 80 Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Деца, ученици, младежи от 
етнически малцинства 
(включително роми), 
интегрирани в образователната 
система 

брой 150 Отчети на 
бенефициентите; 
Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

Брой проекти, финансирани по 
мярката брой 3 Годишни доклади; 

ИСУН 2020 

Размер на публичната помощ 
от ОПНОИР лв. 977 900 

Годишни доклади; 
ИСУН 2020 

 

10.   Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:  
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 
Съответствието с хоризонталните политики на ЕС по отношение на равенството между 
половете и недопускането на дискриминацията е съблюдавано в цялостния процес по 
разработване на настоящата стратегия за ВОМР и принципите, прилагани от Съюза за борба 
с дискриминацията и за равенството между половете в областта на европейските структурни 
и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще бъдат спазвани при всички дейности, в процеса на 
реализацията на стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 
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Прилагането на принципа за равенство между половете и липса на дискриминация  изисква 
система от мерки, които да компенсират изоставането, произтичащо от расовия или 
етнически произход, възраст или друга характеристика, която може да доведе до третирането 
на личността несправедливо.  
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще интегрира хоризонталните политики на 
ЕС в работата си, като се ангажира да прилага равни възможности за всички хора, 
независимо от тяхната раса, инвалидност, пол, възраст, сексуална ориентация, религия или 
други различия. 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще проследява прилагането на принципите 
за равенство на половете и липса на дискриминация при изпълнението на проектите, 
подкрепени стратегията за ВОМР. МИГ ще извършва оценка на въздействието в процеса на 
мониторинг и финална оценка на Стратегията  за ВОМР. 

– прилагане на 
принципа на 
равенство 
между 
половете; 

Отчитайки проблемите на заетостта сред жените и младите хора и тяхното 
недостатъчно включване в социално икономическия живот на територията, 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ 
дава приоритет за жените и младежите в икономическата област, за да даде 
възможност за придобиване на равни права в заетостта и професионалната 
дейност и постигането на финансова независимост, което да предотврати 
изоставането им. В тази насока приоритет при мерки – 4.1 и 6.4 де се дава 
на жени и младежи. 

– допринасяне за 
утвърждаване 
на принципа на 
равните 
възможности; 

МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ предвижда в стратегията 
си за ВОМР цел, насочена към съхраняване на нематериалното културно 
наследство и в тази връзка отчита важността от запазването на ценностите 
на цялата  местната общност, в т.ч. всички етноси на територията на 
общината – българския, ромски и турския етнос. МИГ „Карлуковски карст 
– Червен бряг – Искър“ ще насърчава равните възможности и социална 
справедливост във всички дейности на МИГ. 

– създаване на 
условия за 
превенция на 
дискриминация
та. 

Стратегията за ВОМР допринася за утвърждаване на принципа на равните 
възможности и ще създава  условия за превенция на дискриминацията 
чрез: 
 информационната кампания за огласяване възможностите за 

кандидатстване с проекти – акцент в предоставяне на информация и 
обучения на групи и потенциални бенефициенти в неравностойно 
положение и преди всичко жени, роми е др. 

 приоритет при избор на проекти – жени и младежи до 40 години, 
гарантиращи достъпна среда за хора с увреждания (където това е 
релевантно) и др. 

 спазване на принципа за равенството и недискриминация при 
изпълнението на проектите – като гарантира, че предоставените по 
проектите услуги адресирани нуждите и потребностите на най-
уязвимите групи и чрез следене на индикаторите за изпълнение на 
Стратегията, като индикаторите се събират по пол и възраст. 
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10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 
Спазването на този принципа за устойчиво развитие по отношение на околната среда ще 
бъде отчитан и при вземане на решение за подкрепа на конкретните бенефициенти, като се 
гарантира, че проектите ще бъдат подпомогнати при условие, че нямат значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, както и че допринасят за засилване на 
социалната, икономическа и екологична устойчивост на територията.  
Когато дейностите включват инвестиционна подкрепа, задължително ще се изисква 
положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в 
случаите, когато такава не се изисква от Закона за опазване на околната среда. В мерките, 
насочени към подпомагане на земеделските стопанства и фирмите на територията се дава 
приоритет на инвестиции целящи устойчиво използване на ресурсите, опазване на околната 
среда и отчитане адаптирането към климатичните промени. Тези принципи са гарантирани 
чрез обективните критерии за оценка на проектите. 
Всички проекти, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат 
проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и 
съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените 
ограничения в решенията за определяне на местата и плановете за управлението им. 
Оценката на изпълнението на Стратегията за ВОМР и нейният текущ мониторинг ще отчитат 
изпълнението на политиката за устойчиво развитие на територията на МИГ „Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“. 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 
Прилагането на стратегията за ВОМР цели да допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността на местните икономически сектори и повишаване на заетостта чрез 
мерки за стимулиращи модернизацията, разнообразяването на икономическите дейности и 
иновациите.  Първата Стратегическа цел на стратегията за ВОМР „Устойчиво икономическо 
развитие чрез инвестиции за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, 
селското стопанство, преработвателната промишленост и подпомагане развитието на 
неземеделски сектори“, включва два приоритета, предвиждащи мерки, насочени изцяло към 
повишаване конкурентоспособността на местната икономика: 
 Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на 

стойност към земеделските продукти; 
 Повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и създаване 

на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие. 
Инвестициите по този приоритет са предвидени чрез двата фонда – ЕЗФРСР и ЕФРР и 
мерките от съответните програми, както следва: 
 за сектор селско стопанство, в т.ч. преработваща промишленост (в сектор 

земеделие): 
ПРСР: Мярка 4.1: „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 
ПРСР: Мярка 4.2: „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти” 
 за микро предприятия извън сектор селско стопанство: 

ПРСР 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
 за малки и средни предприятия извън сектор селско стопанство: 

ОПИК: Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, ИП 
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„Капацитет за растеж на МСП“, Мярка: Подобряване на производствения капацитет в МСП 
на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър. 
В резултат от изпълнението на проектите и най-вече на мерките извън сектор селско 
стопанство се очаква постигането на значителни резултати в областта на икономиката, 
устойчивото развитие на МСП, чрез повишаване на конкурентоспособността и капацитета за 
управление на предприятията, диверсификация на местната икономика, чрез инвестиции в 
микропредприятия извън сектор земеделие.  
Техническата експертна оценка на бизнес плановете по инвестиционните проекти по мерки 
4.1, 4.2 и 6.4 на ПРСР ще включва оценка на жизнеспособността на проектите, което ще 
осигури подпомагане на проекти, които имат най-добри шансове да допринесат за постигане 
на целите за конкурентоспособност и заетост. 
Стратегията включва индикатори за мониторинг, които подпомагат наблюдението на 
непосредствените и дългосрочни ефекти на проектите върху повишаването на 
конкурентоспособността и заетостта. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 
Инвестициите на територията на България по линия на ЕС се финансират съгласно 
Споразумението за партньорство 2014-2020 г., което е наследник на Националната 
стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., като обаче освен трите фонда (Кохезионен 
фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд), то обхваща и 
финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейски фонд за морско дело и рибарство, които заедно формират Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  
Структурните фондове (КФ, ЕФРР и ЕСФ) финансират общо 8 оперативни програми на 
територията на РБългария: ОП "Добро управление“; ОП "Инициатива за малки и средни 
предприятия"; ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020; ОП "Транспорт и 
транспортна инфраструктура" 2014-2020; ОП "Околна среда" 2014-2020; ОП "Региони в 
растеж" 2014-2020; ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020; ОП "Наука и 
образование за интелигентен растеж" 2014-2020. 
Приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР са разработени в съответствие със следните 
общи цели на подхода ВОМР и специфични цели на ЕЗФРСР, който финансира принципа на 
водено от общностите местно развитие: 
ВОМР подход 
 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, включително дейности за превенция и 
управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;  

 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;  
 Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на 

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

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни 
дейности и устойчиво производство на аквакултури;  

 Подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на 
населението. 
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Специфични цели на ЕЗФРСР 
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;  
 Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 

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

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

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

Цели на Регламент (ЕС) № 1305/2013 
 Насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство;  
 Осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, 

свързани с климата;  
 Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в 

селските райони, включително създаването и поддържането на заетост; 
Освен това, Стратегията за ВОМР допринася и за реализацията на следните специфични 
цели на включените в СВОМР оперативни програми - ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР: 

Оперативна програма, Цели Стратегията допринася за реализация на 
целите 

Специфични цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 
Специфична цел 1: „Подобряване на достъпа 
на хора с увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване до услуги 
за социално включване и здравеопазване“ от 
Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна 
ос 2 на ОПРЧР 2014 – 2020 г. 

Да, чрез мярка от ОС 2 на ОПРЧР, ИП 3 „По-
добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и 
социални услуги чрез интегриран подход на 
територията на МИГ Карлуковски карст – Червен 
бряг - Искър“, която е част от мерките по 
Стратегическа Цел 2 на СВОМР 

Специфични цели на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 
2020 г. 

ПО 2, Тематична цел 3 „Повишаване на 
конкурентоспособността на местните 
икономики и възможности за създаване на 
местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и 
алтернативни дейности“ 

Да, чрез от мярка от Приоритетна ос 2 на ОПИК 
"Предприемачество и капацитет за растеж на 
МСП, ИП 2 „Капацитет за растеж на МСП“: 
“Подобряване на производствения капацитет в 
МСП на територията на МИГ Карлуковски карст 
– Червен бряг – Искър“, която е част от мерките 
по Стратегическа Цел 1 на СВОМР 

Специфични цели на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014 – 2020 г. 

Специфична цел: „Повишаване броя на 
успешно интегрираните чрез образователната 
система деца и ученици от маргинализирани 
общности, включително роми“ от 
Приоритетна ос 3 “Образователна среда за 
активно социално приобщаване”  на 
ОПНОИР 2014 – 2020 г. 

Да, чрез от мярка ОС 3, ИП 9ii на ОПНОИР: 
„Достъп до качествено образование, чрез 
интегрираните в образователната система на деца 
и ученици от маргинализирани общности, 
включително роми“, която е част от мерките по 
Стратегическа Цел 2 на СВОМР 

В допълнение, освен прекият принос на СВОМР за изпълнение на горепосочените цели на 
оперативните програми, предвидените в Стратегията за ВОМР интервенции допълват и 
други области от оперативните програми, към които те имат отношение: 

Област на 
съответствие 

Програма/ 
фонд 

Планирани инвестиции 
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Технологичн
о развитие  
и иновации 
в  
предприяти
ята   

ОПИК/ 
ЕФРР 

Инвестиции за засилване на иновационната дейност в 
предприятията чрез разработване и внедряване на 
иновативни продукти, услуги и бизнес модели; развойна 
дейност; партньорства между бизнес, университети и научни 
институции, инвестиции в инфраструктура за иновации и 
изследвания, подкрепа за стартиращи иновативни 
предприятия, включително чрез инструменти за финансов 
инженеринг за подкрепа за развитие на иновационния 
процес в предприятията и стартиране на бизнес 

СВОМР 
Карлуковски 
карст – 
Червен бряг - 
Искър 

Стимулиране на иновациите и базата от знания в 
земеделието и храните. По по-мярка 4.1 и 4.2 на СВОМР ще 
се насърчават иновациите в производството, преработката и 
маркетинга на селскостопански продукти. 

Биоразнообра
зие и  
защита на 
природата 

ОПОС/ ЕФРР Инвестиции свързани с изпълнение на Националната 
приоритетна рамка за действие за Натура 2000 и с 
екосистеми и техните услуги. 

СВОМР 
Карлуковски 
карст – 
Червен бряг - 
Искър 

Инвестиционните проекти по СВОМР, задължително ще 
реализират след положително решение за оценка за 
въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в 
случаите, когато такава не се изисква от Закона за опазване 
на околната среда. В мерките, насочени към подпомагане на 
земеделските стопанства и фирмите на територията се дава 
приоритет на инвестиции целящи устойчиво използване на 
ресурсите, опазване на околната среда и отчитане 
адаптирането към климатичните промени. Всички проекти, 
попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението 
им ще бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на 
Закона за биологичното разнообразие и съответните 
подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, 
както и предвидените ограничения в решенията за 
определяне на местата и плановете за управлението им. 

Туризъм ОПРР/ ЕФРР Развитие на обществения туризъм и услуги по културното и 
природно наследство - обновяване на културна 
инфраструктура в градовете; развитие на природни, 
културни и исторически атракции от регионално, 
национално и световно значение; изграждане, ремонт, 
реконструкция на съпътстваща туристическа 
инфраструктура; подпомагане развитието на регионални 
продукти и пазарната информация; подкрепа за обекти с 
религиозно значение. 

СВОМР 
Карлуковски 
карст – 
Червен бряг - 
Искър 

Мерки, свързани с развитие на туризма на територията на 
МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, в т.ч. за 
опазване и промотиране на материалното и нематериално 
културно и природно наследство допълват и надграждат 
целта на ОПРР. 

Самостояте
лна заетост, 
предприемач
ество и  

ОПРЧР/ ЕСФ Инвестиции в стартирането на самостоятелна стопанска 
дейност и предприемачество 

СВОМР 
Карлуковски 

Инвестиции в стартиращи предприятия за дейности, извън 
земеделието с цел разнообразяване на икономиката и 
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създаване на  
предприятия 

карст – 
Червен бряг - 
Искър 

създаване на заетост, предвидени по мярка 6.4.1 на СВОМР. 

 

 

2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ - 
КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН 

БРЯГ - ИСКЪР 

за периода до 2020 г. 
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