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1. Описание на МИГ Тервел-Крушари

1.1.

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

Територията на Местната инициативна група (МИГ) включва две съседни общини –
Тервел и Крушари от област Добрич. В рамките на тази територия попадат един град
(Тервел) и 44 села с общо население през 2014г. - 20110 души; обща площ – 999,5 кв.км.
(21,2% от площта на област Добрич); средна гъстота на населението към края на 2014г. 20,1 жители на кв.км (Таблица 1). Гъстотата на населението в рамките на МИГ ТервелКрушари е два пъти по-ниска от средната гъстота за област Добрич (38,7 души/кв. км) и
над три пъти по-ниска от средната за страната (65,3 души/кв.км). Съгласно анализа на
територията, динамиката на населението по населени места показва непрекъснато
намаление, като със сравнително по-бавни темпове това се случва в по-големите населени
места.
Таблица 1. Основни показатели за територията на МИГ Тервел-Крушари, 2014 г.
Община

Население

Крушари
Тервел
МИГ Т-К

4343
15767
20110

Населени
места

Град

Села

19
26
45

1
1

19
25
44

Територия
в кв. кв
417,5
582,0
999,5

Гъстота на
населението
(души на кв.км)|
10,4
27,1
20,1

Източник: НСИ, Статистически годишник 2014 и Районите, областите и общините в
Република България 2014
Общият брой на населените места на територията на МИГ Тервел-Крушари е 45, от
които 26 са в община Тервел и 19 в община Крушари. Основният дял от населението
(56,5%) е съсредоточен в петте населени места с население над 1000 души. Селата с
население между 200 и 1000 души са 19 (42% от всички населени места) и обхващат 36,7%
от населението. Селата с население под 200 души са най-много – 21 броя, но обхващат
едва 6,7% от населението (Таблица 2).
Таблица 2. Населени места и население за територията на МИГ Тервел-Крушари, 2014г.
Населено място
Община ТЕРВЕЛ
с.Ангеларий
с.Балик
с.Безмер
с.Божан
с.Бонево
с.Брестница
с.Войниково
с.Главанци
с.Градница

Население
15767
120
210
1202
547
76
2
4
120
338

Населено място
Община КРУШАРИ
с.Абрит
с.Александрия
с.Бистрец
с.Габер
с.Добрин
с.Ефр. Бакалово
с.Загорци
с.Земенци
с.Зимница
3

Население
4343
209
66
108
110
122
269
125
12
8

с.Гуслар
с.Жегларци
с.Зърнево
с.Каблешково
с.Кладенци
с.Коларци
с.Кочмар
с.Мали извор
с.Нова Камена
с.Оногур
с.Орляк
с.Полк. Савово
с.Попгруево
с.Проф.Златарски
с.Сърнец
гр.Тервел
с.Честименско
1.2.

25
846
1238
608
117
585
234
16
390
27
1729
214
616
42
218
5862
381

с.Кап. Димитрово
с.Коритен
с.Крушари
с.Лозенец
с.Огняново
с.Полк. Дяково
с.Пор. Кърджиево
с.Северняк
с.Северци
с.Телериг

77
236
1340
549
8
264
33
135
208
464

Карта на територията на МИГ Тервел-Крушари

Територията на МИГ Тервел-Крушари граничи с общини Добричка и Генерал Тошево
от област Добрич; общини Кайнарджа, Алфатар и Дулово от област Силистра; и общини
Никола Козлево и Каолиново от област Шумен. Общинските центрове – гр. Тервел и с.
Крушари се намират съответно
1) на 42 км и на 32 км от областния център гр. Добрич,
4

2) на 91 км и на 85 км от гр. Варна, морското пристанище и най-близкото летище и
3) на 58 км и на 70 км от гр. Силистра и Дунавското пристанище Силистра.
На територията на МИГ няма изграден ж.п. транспорт. Териториалната достъпност се
осъществява чрез сухопътни транспортни връзки, като пътищата са предимно от
третокласната пътна мрежа и пътища четвърта категория. Разстоянията в рамките на
територията на МИГ между населените места и съответния общинския център варират
между 3,3 км (с. Бистрец и Земенци в общ. Крушари) и 25-29 км (с. Балик и Брестница в
общ. Тервел) или в рамките на 5 до 35 минути с автобус или автомобил.
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на
стратегията
При разработването на Стратегията на МИГ Тервел-Крушари за периода 2016-2020г.
местната общност, в условията на публичност и прозрачност, участва активно и
целенасочено за прецизиране на анализа на състоянието на територията, определяне на
целите, приоритетите и мерките, както и за индикативното разпределяне на средствата
по приоритети и мерки.
2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и
обществени обсъждания
Процесът на участие на общността се състоя от следните основни стъпки:
(1) Проучвания и анализи: Изготвянето на Стратегията беше предшествано от събиране
на информация за потребностите на населението и бизнеса на територията, при което бяха
интервюирани лично и по телефона 365 представители на местната общност (повече
информация в т.2.2.). На тази база бяха изготвени:
• Териториален и социално-икономически анализ на територията (Приложение 24-1).
• Анализ на средата, нагласите, настроенията и участниците при разработването на
стратегия за ВОМР от МИГ Тервел-Крушари (Приложение 24-2).
(2) Проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания
(общо 17 събития), в които взеха участие 427 представители на заинтересованите страни
(Таблица 3, подробно описание в Приложение 13).
Таблица 3 Проведени събития за разработването на СВОМР на МИГ Тервел-Крушари
Вид събитие

Срещи, семинари, конференции
Обучения на екипа и мес.лидери
Обществени обсъждания
Общо

Общ брой
Заинтересовани страни от сектор:
Събития Участници Публичен Стопански Нестопански

10
4
3
17

258
96
73
427

35
12
22
69

187
72
36
295

36
12
15
63

•
Обучения на екипа и местните лидери (общо 4 броя): Работата по
подготовката на Стратегията стартира с обучения на екипа (14 и 15.01.2016г.), включващи
членове на УС и други активисти от състава на МИГ, които се запознаха с процеса на
създаване на СВОМР, нормативните изисквания към МИГ-а, и разпределиха задачите и
отговорностите. Последваха вторите обучения на екипа (7 и 9.03) за запознаване с
резултатите от проучванията на територията и с възможностите за финансиране по мерките
на ПРСР 2014-2020 и по оперативни програми. Двете обучения на местни лидери,
представители на стопанския, нестопанския и публичния сектори, се проведоха във всяка
от общините (23.02. в общ.Крушари, 24.02. в общ. Тервел).
•
Информационни срещи, семинари и конференция (общо 5 броя): Проведоха
се две информационни срещи със земеделци в с.Крушари (3.02.2016г.) и в гр.Тервел
(4.02.2016г.) за представяне на концепцията за ВОМР и активното им включване в
подготовката на Стратегията. Бяха организирани два целодневни информационни
семинара с представители на различните сектори (12.02.2016г. в с.Крушари и 15.02. в
с.Безмер, общ.Тервел), където беше разяснена технологията за изработване на СВОМР,
6

активизира се процеса на събиране на информация и идеи сред населението, и се уточниха
местните лидери, които да представляват общностите. На 10 март в Тервел се проведе обща
конференция с участието на 63 представители на трите сектора от двете общини. Бяха
представени резултатите от проведените проучвания и анализи и проект на SWOT анализ,
който се доуточни с активното участие на присъстващите. В диалог с участниците започна
формулирането на целите и приоритетите на Стратегията.
•
Информационни срещи за консултиране на изработваната стратегия с
местната общност в процеса на нейната подготовка (общо 5 броя): Две срещи за
консултиране на проекта на СВОМР се проведоха паралелно в двете общини на 11 март,
където местните хора представиха идеите си за проекти, които смятат за целесъобразно да
се подпомагат от стратегията. Проектът на Стратегията в частта мерки и индикатори беше
консултиран с представителите на местната общност и местни лидери на три
информационно-консултативни срещи (5 април с читалища, училища, детски градини и
НПО от двете общини; 6 април със земеделски и друг бизнес от общ.Тервел; и 7 април с
бизнеса, нестопанския и публичния сектори от общ. Крушари).
•
Обществено обсъждане (общо 3 броя): След срещите за консултиране, проекта
на стратегия беше уточнен и завършен, и се премина към общественото му обсъждане.
Обявата за обществено обсъждане на проекта за СВОМР беше публикувана в областния
ежедневник в-к „Нова Добруджанска Трибуна“ (25.04.2016г) и в общинския вестник на
общ.Тервел (26.04.2016г). Срещи за обществено обсъждане на Стратегията се проведоха
съответно на 10 май в общ.Крушари, на 11 май в общ.Тервел; и за членове и кандидати за
членове на сдружение МИГ Тервел-Крушари - на 12 май в с. Телериг.
(3) Информационни материали, насочени към широк кръг от обществеността на двете
общини, допринасящи за публичността на подготвяната СВОМР и за постигане на
обществена активност за подкрепа на Стратегията. Издадени са 2 брошури за СВОМР, 7
публикации в печатната преса и 2 радио съобщения, излъчени общо 24 пъти.
2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на
стратегията
При разработването на СВОМР от началото на януари до май 2016 г. са проведени 365
лични интервюта с представители на три групи заинтересовани лица – бизнес (60 души),
земеделски производители (266 души) и местна администрация (39 души). (Приложение 2)
и са организирани са 17 събития с общо 427 участници, от които 36% жени и 31%
представители на турския и ромски етноси (Приложение 3), от следните групи:
А) Представители на публичния сектор: (1) членовете на общинската администрация от
община Тервел и община Крушари, както и кметовете на населените места в тях;
Б) Представители на нестопански сектор: (2) представители на читалищата и читалищните
настоятелства; (3) граждански организации, асоциации, сдружения и фондации,
включително училищни настоятелства; (4) граждани, включително педагози;
В) Представители на стопанския сектор: (5) земеделски стопани – растениевъди,
животновъди и преработватели на земеделска продукция; (6) микро, малки и средни
предприятия извън земеделието за производство, услуги и туризъм.
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3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване
3.1.
1)

Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията1
Природни характеристики на територията на МИГ Тервел-Крушари

МИГ Тервел-Крушари се намира в Североизточна България, в равнинна Добруджа.
Поземлените ресурси на територията на МИГ Тервел-Крушари са важна предпоставка за
развитието на територията. В баланса на територията на МИГ-а преобладава земеделската
земя – 75,4%, горската територия обхваща 20,3% от общата площ на МИГ, при средно за
област Добрич – 12,7%. На трето място по относителен дял е делът на фонд „Населени
места” – 3,7% за МИГ.
Територията на МИГ Тервел-Крушари не е богата на водни ресурси. Липсват
повърхностно течащи води; характерен е непостоянен речен режим. Подпочвените води се
намират най-малко на 25 м. дълбочина. За питейни нужди експлоатацията им става
посредством сондажи на дълбочина 500-1000 м. Качеството на питейната вода е добро, а
отклоненията в микробиологичните показатели са инцидентни и констатирани в следствие
на ремонти. Същевременно територията и на двете общини е определена със Заповед
№РД930/25.10.2010г. на. Министъра на земеделието и храните, като нитратно уязвима зона
в следствие от интензивното третиране на земеделските земи с азотни торове.
На територията на двете общини Тервел и Крушари има две защитени зони от
европейската екологична мрежа Натура 2000 – „Сухата река“ (BG 0002048) и „Хърсовска
река“ (BG 0002039). Каньонът на Суха река и околностите му са едновременно природна и
археологическа забележителност - скално селище от късното Средновековие. На
територията на МИГ-а тракийско, римско, византийско, средновековно, османско,
възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности, създавайки
местното културно и природно наследство. Провеждат традиционни форуми за
експониране на етнографското и историческото наследство – Добруджански събор- Тервел,
конкурс за автентична добруджанска песен – Калинка Вълчева – Тервел, Фолклорен събор
– Текето, с.Крушари.
Потребности на територията на МИГ-а, които СВОМР може да адресира:
Богатството от етнографски, културни и природни дадености на територията
обуславят нуждата от подкрепа на дейности, подпомагащи експонирането и
валоризирането на нематериалното и материално културно и природно наследство на
общата територия.
2)

Демографски характеристики на територията на МИГ Тервел-Крушари

Населението на територията на МИГ-а наброява общо 20 110 души в края на 2014г., от
които мъже 10 134 (50,4%) и жени 9 976 (49,6%). Над една трета (35,8%) от населението на
МИГ-а живее в двата общински центъра – с. Крушари и гр. Тервел. По отношение на
разпределението на населението, живеещо в градове и села се отчита струпване на
населението на МИГ в единствения град на територията – град Тервел, където живее 29,7%
от активното население. Останалата част от населението живее в села, като преобладават
малките (с население до 500 души) и много малките села (с население до 250 души).
Тенденциите в динамиката на населението на територията на МИГ очертават
намаление с 10,2% за последните пет години. Намалението е по-осезателно при броя на
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жените: – 11,1%, докато броя на мъжете намалява с 9,4%. Тази тенденция се дължи както
на отрицателния естествен прираст и застаряването на населението, така и на повишени
нива на изходяща миграция.
Етническият състав на населението на двете общини (Преброяване 2011г.) е както
следва: български етнос – 44,2%, турски – 40,3%, ромски – 13,5%, други етноси – под 2%.
Територията на МИГ има по-висок дял на ромско население спрямо средното за страната.
Образователното равнище на населението на общините е по-ниско от средното ниво
за страната и областта, независимо че се наблюдава нарастване на високообразованите лица
и намаление на населението с основно и по-ниско образование.
Активното население (в трудоспособна възраст) на територията на МИГ е
неравномерно разпределено между двете общини: 78% е в общ.Тервел, а 22% - в
общ.Крушари. През последните пет години броят на заетите лица нараства с около 8%.
Преобладаващата заетост в общ.Крушари е в селското стопанство, а в общ. Тервел е в
сектор индустрия. Но общо за територията на МИГ заетите в селското, горското и ловното
стопанство са 35% (десет пъти над средното за страната - 3,6%), обусловено от
значителният дял на обработваемата земя в общините. Различия има и по отношение на
осигурената заетост в частния и публичния сектори: в общ.Тервел делът на заетите в
частния сектор на икономиката съставлява 65,8% от общо заетите, а в общ.Крушари този
дял е едва 23%.
Безработицата в общините значително надвишава средното равнище за страната
(10,7% през 2014г.) и за областта (13,1%), като в общ. Тервел е 23,8%, а в общ. Крушари 40,8%. Лицата без квалификация и специалност са най-многобройната група в
професионалната структура на безработните (над 80%), като в селата близо 90% от
безработните са с основно, начално или по-ниско образование. През 2014г. младежката
безработица (лица под 29г. включително) е 13,4%, което е под средното за страната (16%).
В структурата на безработните по пол, безработните жени са с по-висок дял (повече от
половината).
Потребности на хората от територията на МИГ-а2, които СВОМР може да
адресира: Съгласно проведеното проучване сред населението, основните трудности, с
които се сблъскват в ежедневието са както следва: безработица (при населението над
55 г.); нископлатени работни места (населението на възраст между 35-44г.) и
ограничени възможности за стартиране на собствен бизнес (18-34 годишните).
3)

Характеристики на социалната инфраструктура на територията на МИГ

Социалните услуги доскоро се извършваха в общинските центрове, като обхващаха и
близките до тях села. За да се осигури социално обслужване на населението от отдалечените
села, по проекти към Стратегията 2012-2015г. на МИГ Тервел-Крушари бяха изпълнени
серия от обвързани проекти за създаване на Центрове за предоставяне на социални услуги,
всеки от тях обслужващ населението на група от 5 села. Центровете са създадени в селата,
които се явяват естествен функционален център на съответния район. В тях бяха
1

Информацията е резюме от Териториален и социално-икономически анализ на територията, май 2016г. –
Приложение 1 към настоящата СВОМР.
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Информацията е извадка от доклад на проучване на нагласите на населението от територията- Приложение
2 към настоящата СВОМР.
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оборудвани кухни-майки, в които ежедневно се приготвя топла храна и се доставя: (1) за
услуга „домашен социален патронаж“ по домовете на възрастни и самотно живеещи хора в
обслужваните села; (2) за услуга „социална трапезария” се осигурява топла храна за
консумация на място за хората с ниски доходи, предимно от ромската общност; (3) за детски
градини и за училищни столове в селата. Освен това, в Центровете бяха създадени и
оборудвани медицински кабинети, в които се предлага лекарска и зъболекарска помощ.
Създадени са и клубове за занимания по интереси за възрастните и на децата от района,
които насърчават социалните контакти и придобиването на умения.
Към лицата с увреждания в двете общини са адресирани социалните услуги: домашен
помощник, социален асистент, личен асистент и център за домашна грижа. В община
Крушари работят и защитени жилища за деца.
На територията на МИГ функционират два дома за стари хора, условията в които бяха
подобрени по проекти към МИГ. Домът за стари хора в с. Добрин, общ. Крушари беше
ремонтиран и благоустроен за улеснения и по-добро обслужване на живущите, а към този
в с.Полк.Савово, общ. Тервел беше изградена база за трудова терапия и адаптация с условия
за занимания с цветарство и градинарство, за отдих и общуване на открито.
От 2009 г. функционира Дневен център за деца с. Крушари, предоставящ социални
услуги с основна цел пълноценно интегриране на децата с увреждания в обществения
живот.
Системата на здравно обслужване в територията не е достатъчно добре организирана,
материално и кадрово обезпечена; липсва лечебно заведение за болнична помощ.
4)

Характеристики на образователната и културна инфраструктура

За последните пет години на територията на МИГ не са настъпвали промени в броя на
образователните заведения. Работят общо 20 целодневни детски градини, 11
общообразователни училища и 1 професионална гимназия. За учениците от населените
места, в които не функционират учебни заведения има организиран ежедневен транспорт.
Непрекъснато се разширява и кръга на извънкласните форми на занимания (фолклорен
танцов ансамбъл, детски балет, клуб по спортни танци, вокални формации, клубове по
приложни изкуства, др.). Физическото състояние на част от сградния фонд в училищата и
детските градини е незадоволително. Сградите се нуждаят от подобряване на енергийната
ефективност – подмяна на външна дограма, външна топлоизолация, ремонт на покривите,
ремонт или подмяна на отоплителните инсталации, обзавеждане и оборудване и т.н. За тази
цел местната власт на двете общини планира поетапно подобряване на материалната база,
като използва средства от различни програми. По настоящата Стратегия приоритетно ще се
адресира образователната инфраструктура на училищата и детски градини в селата.
На територията на МИГ има 20 читалища, изпълняващи просветителски функции,
културна дейност и самодейност. Сградите на читалищата в по-големите населени места са
обновени по проекти по ПРСР 2007-2013 г. В територията на МИГ са организирани и
действат над 30 групи, активно въвличащи над 700 самодейци и хиляди участници в
различните организирани прояви (средномесечно между 10 и 15 събития от културния
календар на читалищата). В територията на МИГ Тервел-Крушари няма кина, театри,
интернет-клубове. В две читалища по проект за Глобални библиотеки е осигурена интернет
връзка, като в едното се осъществява компютърно обучение за деца и възрастни.
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Необходими са инвестиции за развитие на същинската читалищна дейност, която да
посрещане нуждите и изявите на общностите в населените места от територията
(фестивали, селищни празници, традиционни костюми и носии, музикални инструменти,
озвучаваща и дигитална техника, информационни центрове и др. ).
В община Тервел има изградени градски стадион и спортни съоръжения на територията
на града, както и спортни игрища в част от селата. В Крушари има изграден стадион, който
не е активно използван, но е в относително добро състояние, и е открита Спортна зала в с.
Крушари. Спортна база има в част от училищата, като физкултурните салони подлежат на
ремонтни дейности. Необходимо е да се възстановят дейностите за насърчаване на детскоюношеския спорт и спортни състезания между училищата.
Потребности на хората от социални, образователни и културни услуги на
територията на МИГ-а3, които СВОМР може да адресира: Има силно изразени
миграционни процеси, поради което много публични сгради не се ползват и се рушат.
Проявен е интерес за инвестиции в преустройство и подобряване на състоянието на
съществуващи обществени сгради – читалища, клубове на пенсионера и др. с цел
превръщането им в места за предлагане на услуги за населението.
Много села на територията са населени със самотни и възрастни хора, лица с
ниски доходи и концентрирани ромски общности, които са застрашени от социално
изключване. Предлагането на социални услуги, насочени към деца, млади майки и
други уязвими групи ще повиши качеството им на живот и ще ограничи процеса на
социално изключване.
5)

Характеристики на техническата инфраструктура

Транспортният достъп и вътрешно общинската достъпност в двете общини Тервел и
Крушари се осъществява чрез третокласна и четвъртокласна пътна мрежа, която в
преобладаващата част е в добро състояние. Това улеснява връзките на населените места с
областния и други регионални центрове, предлагащи услуги от по-висок клас. На
територията на двете общини няма изграден ж.п. транспорт. Данните от анкетата сред
кметовете на населени места посочват състоянието на пътищата до населените места и
осигуреността им с транспорт като по-скоро добро, но състоянието на улиците в самите
населени места като лошо.
Всички населени места на територията на МИГ са водоснабдени, като една част от
селата са с режим на водоснабдяване. Водопроводната мрежа не е в добро експлоатационно
състояние и загубите на питейна вода са големи – повече от 65 % в общ. Тервел, до 80% в
общ.Крушари. По данни от преброяването през 2011г. 21,6% от жилищата на територията
са свързани с обществена канализация, като този дял е значително по-нисък за общ.
Крушари – 4,6% от жилищата, при 26,8% за жилищата в общ.Тервел. В общ.Тервел
канализационна мрежа е изградена единствено в град Тервел. Тя е тип «смесена», като
степента на изграденост е 60%.
Всички населени места на територията разполагат с обществени озеленени площи,
които изискват ресурси и поддържане. В някои села съществува необходимост от подмяна
на настилки и ново оформяне на пространствата.
3
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Потребности на хората на територията на МИГ-а4, които СВОМР може да
адресира: Мерките за подобряване на средата, определени в анкетата сред кметовете
включват: обособяване и обзавеждане на зали за празненства, озвучителни системи,
детски и спортни площадки, паркове, ремонт на чакални на автобусни спирки,
тротоари. По време на срещите с местната общност, нуждите бяха допълнени с
подобряване на състоянието уличното осветление и зелени площи: детски площадки,
паркове, кътове за отдих, образователна инфраструктура, места за спорт и свободно
време.
6)

Състояние и тенденции на икономиката в района

За петгодишен период (2010 – 2014 г.) има непрекъснато нарастване на бруто
продукцията и приходите от дейността на стопанските субекти, като расте и размера на
придобитите ДМА, достигайки 101 276 хил. лева през 2014г. Сравненията в темповете за
икономически растеж за периода показват, че произведената продукция по текущи цени се
е увеличила с 13% за общ.Тервел и с 59% в общ.Крушари; приходите от дейността са се
увеличили и в двете общини, съответно с 30% за общ.Тервел и с 74% в общ.Крушари.
Изводите за равнището на икономическо развитие на двете общини са:
•
Община Тервел, независимо от проблемите в настоящето развитие, представлява
важно икономическо ядро на област Добрич, като през последните години се наблюдава
тенденция на стабилизиране на икономиката на общината.
•

Община Крушари е една от най-слаборазвитите общини в областта.

•
И двете общини се нуждаят от значителни външни импулси и подпомагане за
тяхното развитие, като предлагането на мерки и проекти в тази насока е основна задача на
стратегията на МИГ.
Отрасловата структура на икономиката според официалните статистически данни
показва различна характеристика в двете общини:
•
В общ.Тервел водещо място в структурата на заетостта и произведената
продукция има индустрията; на второ място е секторът на услугите, а на трето селското,
ловно и горско стопанство. В общ.Крушари основната заетост е в сектор селско стопанство,
следван от сектора на услугите.
•
Разпределението на броя на стопанските субекти по сектори в двете общини
отново е различен: в общ.Тервел превес имат предприятията в сферата на услугите (61,5%),
докато в общ.Крушари преобладава броя на тези в селското стопанство (70%);
•
И в двете общини преобладава делът на микропредприятията с до 9 заети –
съответно 95% в общ.Тервел и 96% в общ.Крушари. Малките предприятия (между 10 и 49
заети) са разположени основно в общ.Тервел – 77% от всички. На територията на МИГ има
три средни предприятия, като и трите оперират в общ.Тервел.
Посочените характеристика на територията обуславят потенциала за развитие и
представят следните секторни нужди и потребности, които Стратегията за ВОМР
може да посрещне:

4
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Селското стопанство е основен източник на доходи за населението в територията на
МИГ. Застъпени са и двата подотрасъла - растениевъдство и животновъдство, като
съществено преобладава растениевъдството и особено зърнените и техническите култури.
През 2016 г. регистрираните земеделски стопанства в общ.Тервел са 760 (от които 399
растениевъдни с обща обработваема площ 272 929 дка), а в общ.Крушари са 360 (294
растениевъдни с обща обработваема площ 274 231 дка).
Делът на зърнените и техническите култури в обработваемите земи на двете общини са
съответно 87% в общ. Тервел и 94% в общ. Крушари. Малките стопанства от този тип
обработват между 100 и 400 дка и обикновено ползват стара техника или по-често
извършват различните обработки чрез външни услуги. По-големите малки стопанства (до
800 дка) вече са частично оборудвани, но с малки трактори и прикачен инвентар, липсват
им комбайни и прибират реколтата като външна услуга. Средните стопанства (800 - 1600
дка) са по-устойчиви и могат да инвестират за разширяването и модернизирането си. Поголемите стопанства (1600-2500 дка) са стабилни зърнопроизводители и се нуждаят от
складова база за съхранение на реколтата и често разчитат за изграждането на такава база
на ПРСР. Всички тези стопани са потенциални бенефициенти по проекти към МИГ,
като представителите на всяка от групите ще разчитат на различен вид инвестиции.
Стопанствата, обработващи над 2500 дка, не са в полезрението на стратегията и не разчитат
на подкрепа от МИГ.
Делът на зеленчуците и семейните градини е изключително нисък (под 1%). Липсват
поливни площи и изградени съоръжения за напояване в стопанствата. В процеса на
създаване на СВОМР, част от земеделците изразиха намерение за разнообразяване на
производството, чрез създаване на поливни площи за зеленчукопроизводство,
създаване на овощни градини с ябълки, сливи и кайсии, масиви с култивирани билки
и етерично-маслени култури, включително биологични.
Животновъдството, включително пчеларството, значително изостава в сравнение с
растениевъдството на територията. То е организирано в малки стопанства, като
преобладават стопанствата с млечни крави. Много от животновъдите с млекодайни говеда
са застрашени от закриване поради слабия пазар на мляко, ниски цени на суровината и
високи нормативни изисквания. Нараства броя на стопанствата с дребни преживни животни
– овце и кози, както и на отглеждащите пчели. Те поддържат заетост и осигуряват доходи
в територията и следва да бъдат подкрепяни при модернизация на стопанствата и за
подобряване на процесите и технологията за отглеждане на животните.
Преработвателна промишленост: Произвежданите на територията първични
селскостопански продукти като краве мляко, мед, плодове, зеленчуци, ядки, етеричномаслени култури имат една обща характеристика – продават се като суровина, без да
добавят стойност на територията или приходи за производителите си. Често изкупните цени
са ниски, което е свързано с допълнителните транспортни разходи и влошаване качеството
на суровината до външните за територията прекупвачи или преработватели.
В процесът на разработване на Стратегията бяха синтезирани потребностите и заявени
интереси за (1) изграждане и разширяване на инсталации за преработка на сурово мляко;
(2) създаване и разширяване на мощностите за преработка на плодове и зеленчуци; (3)
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създаване на мощности за преработка и пакетиране на ядки; (4) изграждане на дестилерия
за етерични масла; (5) преработка и пакетиране на пчелни продукти.
Микропредприятия (неземеделски бизнес): Анализът отбелязва силно влияние на
аграрния сектор върху местната икономика и слаба диверсификация на икономическите
дейности, което ограничава възможностите за заетост и растеж на местната икономика.
Преобладават еднолични търговци, които осигуряват заетост в рамките на семейството и
на не повече от едно-две други лица. По-голямата част от този тип фирми са създадени за
самонаемане от хора, които са загубили работните си места. Отсъствието на достатъчно
познания и опит в началото на дейността им е довела до това, че повечето от тях се
занимават с търговия на дребно. В производството и услугите, както и в земеделието, са
ангажирани предимно мъже. Жените и младите хора трудно намират трудова реализация.
Услугите на територията са недостатъчни и труднодостъпни в отдалечените населени
места. За подобряване качеството на живот е важно да се развият леснодостъпни услуги за
населението, които да са съпоставими с тези в големите градове.
Истинското предприемачество, което води до създаване на продукт за територията, има
нужда от стимулиране. Потребностите от нови продукти, вкл.услуги, обуславя
необходимост от подпомагане на микропредприятия за производства и услуги.
Инвестициите в неземеделски дейности стимулират създаването на заетост и водят до
разнообразяване на икономическите дейности в територията. Подкрепата за инвестиции за
стартиращи и развитието на съществуващи микропредприятия ще допринесе за
подобряване на конкурентоспособността им и създаването на повече и по-качествени
работни места.
3.2.

Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:

Заинтересованите лица от Стратегията за ВОМР на територията на МИГ, които бяха
идентифицирани и се включиха активно в процеса на разработването й (Приложение 3) са:
А) Представители на публичните власти и институции: (1) членовете на общинската
администрация от община Тервел и община Крушари, както и кметовете на населените
места в тях;
Б) Представители на нестопански сектор: (2) представители на читалищата и
читалищните настоятелства; (3) граждански организации, асоциации, сдружения и
фондации, включително училищни настоятелства; (4) граждани - педагози /работещи с
деца/
В) Представители на стопанския сектор: (5) земеделски производители – растениевъди
и животновъди, и преработващи земеделска продукция; (6) микро, малки и средни
предприятия извън земеделието за производство, услуги и туризъм.

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Природни ресурси и културно-историческо наследство
• Големи площи плодородна
• Територията е бедна на водни ресурси и
обработваема земя;
полезни изкопаеми;
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• Подходящ климат за развитие на
земеделие;
• Богато биоразнообразие, флора и фауна
– две защитени зони в екологична
мрежа Натура 2000;
• Съхранена околна среда;
• Богато културно-историческо
наследство – обичаи, празници, обекти;
• Сравнителна близост до големи
туристически пазари по Черноморието.
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Липса на поливна инфраструктура и
поливни площи;
Липса на планове за управление и за
дейност в двете защитени зони;
Неоползотворен потенциал за развитие
на природен и културен туризъм;
Периферно
разположение
на
територията спрямо административни и
пазарни центрове.

Човешки ресурси и социална инфраструктура
Традиции и опит в селскостопанското • Непрекъснато
намаление
на
производство;
населението на територията;
Етническо разнообразие и етническа и • Силно изразена миграция на младежи и
религиозна толерантност;
хора в икономически активна възраст;
Добре сработено и балансирано местно • Влошена възрастова структура и
партньорство и опит в прилагане на
застаряване на населението, особено в
подхода
Лидер
от
предходния
селата;
програмен период;
• Високо равнище на безработица при
групи с ниска квалификация;
Активна местна власт в двете общини;
Функциониращи читалища, музей и
• Ниско ниво на образование при
спортни съоръжения на територията;
продължително безработните лица;
Богат културен календар;
• Промяна в етническата структура и
недостатъчно бърза интеграция на
Развита мрежа на училищното
малцинствените групи;
образование;
• Лошо състояние на сградния фонд и
Програми и действия за интеграция на
оборудването на част от детските
малцинствени групи, включително
заведения и училищата;
участие на деца от ромски произход в
културни мероприятия, читалищни
• Неразвита мрежа на доболничната
трупи и др.;
помощ;
Увеличен обхват на услугите за
• Липса на спешна медицинска и
възрастни хора.
болнична помощ.
Стопански сектор
Положителни тенденции в развитието • Преобладават производства с ниска
на икономиката в двете общини през
добавена стойност, развит е предимно
последните 5 години;
бизнеса, свързан със земеделието,
особено в община Крушари;
Традиции в химическата и леката
промишленост в община Тервел, която • Слаба диверсификация на
осигурява продукция и заетост;
икономическите дейности;
Голям брой микропредприятия, които са • Липса на големи производствени
гръбнака на местната икономика;
структури, които да осигуряват заетост
за повече хора;
Развитие на нови производства и услуги
(макар
и
малки
по
мащаб), • Липса на изградени структури и
подпомогнати от СМР 2012-2015г. на
предприемаческа инфраструктура –
МИГ Тервел-Крушари;
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• Активизиран предприемачески интерес
в резултат от СМР 2012-2015г.

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

бизнес зони и ИКТ, в подкрепа на
бизнеса;
• Липса на туристически продукт;
• Неразвит предприемачески потенциал.

Селско стопанство
Основен източник на доходи за • Неоползотворен аграрен потенциал за
населението в общините;
производство на плодове и за
животновъдство;
Балансирано
разпределение
на
земеделските
стопанства
по • Монокултурно
земеделие
в
икономически размер;
растениевъдството;
Силно
развито
растениевъдство • Ниско ниво на организираност на
(зърнени и технически култури);
производителите;
Обновена земеделска техника и добра • Липса на прилагане на съвременни
материално-техническа база в големите
технологии и съвременните методи на
земеделски стопанства;
агротехниката при малките и средни
стопанства;
Осъзнат и заявен интерес сред малките и
средни производители за инвестиции в • Неизградени мощности за преработка и
дейности и активи в пчеларство,
съхранение на местните продукти;
говедовъдство,
овцевъдство, • Недостатъчно складови бази, борси и
дестилация, съхранение и преработка на
тържища и друга инфраструктура
селскостопанска продукция.
обслужваща селското стопанство.
Техническа инфраструктура и екология
Изградена транспортна инфраструктура • Липса на канализация в населените
до всички населени места;
места, неефективно очистване на
отпадните води;
Изградена съобщителна и енергийна
система;
• Ниско равнище на комуникациите
извън границите на общинските
Висок процент на изграденост на
центрове;
водопроводната мрежа;
• Амортизиран и енергийно неефективен
Газификация в гр. Тервел;
публичен сграден фонд;
Реализирани проекти за изграждане на
• Липса на организирано сметосъбиране в
техническа инфраструктура и за
селата, нерегламентирани сметища;
благоустрояване на обществените
места;
• Проблеми в енергийната мрежа средно
и ниско напрежение;
Съхранен екологичен баланс, наличие
на Общински програми за опазване на
• Недобро състояние на улиците в
околната среда и управление на
населените места.
отпадъците.
• Има само шосеен транспорт.

ВЪЗМОЖНОСТИ
• Достъп до инвестиции по Програмата за
развитие на селските райони, околна
среда, човешки ресурси и конкурентноспособност на икономиката и др.
национални и международни финансови
инструменти;
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ЗАПЛАХИ
• Задълбочаване
на
регионалните
различия в национален и Европейски
план;
• Увеличаване на изискванията и трудно
приспособяване към стандартите на ЕС.
• Икономическата криза се отразява
негативно на работещите предприятия;

• Европейски и национални програми за
опазване на околната среда и
биоразнообразието на местно ниво;
• Междурегионално и трансгранично
сътрудничество за обмяна на опит и
мотивиране
на
активността
и
предприемачеството в местните хора и
общността като цяло.
3.4.

• Продължаваща
миграция
на
квалифицирани кадри;
• Задълбочаване изолацията на малките
населени места на общините;
• Недостатъчен местен финансов ресурс
за финансиране на проекти за местно
развитие

Потребности на уязвимите и малцинствени групи

Уязвимите групи, които са изправени пред по-висок риск от бедност и социално
изключване от обичайния за населението на територията на МИГ Тервел-Крушари,
включват (1) деца и младежи, живеещи в риск и/или бедност; (2) хора с увреждания; (3)
възрастни и самотни хора; и (4) представители на ромския етнос. Изброените групи не са
взаимно изключващи се и често дадено лице може да принадлежи към повече от една група,
като в такива случаи уязвимостта става още по-голяма. Основните трудности и проблеми,
пред които са изправени представителите на уязвимите групи са ниско образование и/или
ниска квалификация на членовете от домакинството в трудоспособна възраст; безработица,
недостатъчна или нископлатена заетост; ограничен достъп до публични (вкл.
образователни) и социални услуги; нарастваща изолация и неспособност за пълноценно
участие в живота на общността.
Основните потребности на уязвимите групи на територията на МИГ Тервел-Крушари,
които СВОМР ще адресира обхващат:
(1) деца и младежи, живеещи в риск и/или бедност: подобрен достъп до образователни,
спортни, културни и развлекателни услуги и дейности; дневни центрове за извънкласни
занимания; създаване на възможности за заетост на техните родители или настойници.
(2) хора с увреждания и (3) възрастни и самотни хора: разширяване дейността на Домашен
социален патронаж, дневни центрове за социални, медицински и други услуги; създаване
на възможности за подходяща заетост и грижа за възрастните хора.
(4) представители на ромския етнос: нуждите и усилията са насочени едновременно към
промяна на общественото мнение към ромите и към социализацията на техните семейства
чрез възстановяване и строителство на техническа и социална инфраструктура в ромските
квартали, осигуряване на заетост на ромите и увеличаване броя на ромските деца,
завършващи образование.
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4. Цели на стратегията
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4.1.

Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:

Разработването на стратегическата част на настоящата Стратегия за водено от
общността местно развитие се базира на извършените териториален и социалноикономически анализ, проучването на нагласите и очакванията сред местното население
и заинтересовани страни, както и върху съвместно разработения (по време на поредицата
от срещи) анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите пред
територията (SWOT анализ). В процеса на изработване на SWOT анализа, определянето
на целите и извеждането на приоритетите, местните заинтересовани страни изразиха
ясно предпочитанието си за целенасочване на ресурсите и усилията през новия
програмен период към постигането на осезаем напредък в ключови за територията
направления. Едновременно с това, те се обединиха около необходимостта за
надграждане на постигнатите положителни резултати от предходната Стратегия за
местно развитие 2012-2015г.; както и за осигуряване на приемственост с новата
Стратегия за ВОМР и за допълняемост с приетите Общински планове за развитие за
2014-2020г. на общините Тервел и Крушари. При така посочените условия се приеха и
утвърдиха следната стратегическа цел и две приоритетни направления:
Стратегическа цел:
«Партньорство за използване на потенциала на територията на МИГ Тервел и
Крушари като двигател за местния бизнес и подобряване на живота в общността»
Приоритетни направления:
Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и
разнообразяване на икономическите дейности
При избора на този приоритет се отчитат регистрираните положителни тенденции в
общинските икономики от последните години, които обаче не са достатъчни за
компенсиране на изоставането в регионален и национален мащаб. Това се дължи найвече на факта, че основната производствена специализация на двете общини е в
традиционни производства, като преобладават производства с ниска добавена стойност,
незначителен дял на иновациите, ниска предприемаческа и бизнес култура, с основен
проблем ниската производителност и ефективност на производствата. Поради тази
причина, необходимостта от стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към
развитие на жизнеспособни и високо-адаптивни малки и средни предприятия чрез
съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни
производства и екологично-чисти продукти е изведена в първи приоритет. По този начин
ще се създадат условия и ще се подпомогне подобряването и/или възникването на нови
конкурентни производства и услуги, които да създават атрактивни възможности за
заетост и доходи, особено за младите образовани хора на територията на МИГ ТервелКрушари. За водещият към този момент сектор на територията – селското стопанство,
това означава наблягане още повече на земеделско производство в малките и средни
стопанства, но поставено на нова модерна материално-приложна основа с по-добър
маркетинг и пазари за реализация на продукцията. Наличието на тези ресурси е добра
възможност за “затваряне на цикъла” чрез оползотворяването им в преработващи
предприятия на територията на общината.
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Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално
приобщаване и общо подобряване на качеството на живот
На територията на МИГ Тервел-Крушари са разположени 45 населени места, от
които средните и част от малките села са все още с благоприятно демографско развитие,
въпреки изразената имиграционна тенденция. Едновременно с това, образователното
равнище на населението на общините, по данни от преброяването през 2011 г., е пониско от средното за страната, а безработицата е над средното равнище за страната.
Поради тази причина основните трудности, с които населението се сблъсква в
ежедневието, са безработицата и нископлатените работни места. Всичко това води до
състояние на бедност, значителни трудности или невъзможност да се посрещнат
нуждите на зависещите от тях деца (в предучилищна и училищна възраст) и възрастни
хора. Именно поради това, необходимостта от осигуряването на условия и среда за
активното приобщаване на уязвимите социални групи в живота на общността е изведена
като втори приоритет в настоящата Стратегия за местно развитие.
Успоредно с това е необходимо да се оползотворява и капитализира богатото
културно-историческо и природно наследство и потенциал. Превръщането им в поле за
изследвания и основа за разнообразни туристически продукти, ще осигури “културен
гръбнак” на настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите
поколения, като синергичния ефект от тези интервенции ще доведе до общо подобряване
в качеството на живот на територията на МИГ Тервел-Крушари.
4.2.

Специфични цели:

Изпълнението на приоритетните цели на стратегията за местно развитие е в силна
зависимост от степента на готовност за реализиране на пълноценно междусекторно
сътрудничество на територията. Партньорството и допълняемостта на действията на
заинтересованите страни от трите сектора –публичен, стопански и нестопански е
необходимо условие за постигане на приоритетите на стратегията. Високата степен на
готовност за качествено сътрудничество се базира на успешни практики за партньорство
между представители на трите сектора, включително и от изпълнението на предходната
Стратегия за местно развитие. Създадените успешни практики на междусекторно
сътрудничество ще бъдат надградени при прилагането и на настоящата Стратегия за
водено от общността местно развитие 2016-2020г., поради което, изведените
специфични цели по приоритети са както следва:
Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и
разнообразяване на икономическите дейности
Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентноспособността на местното
земеделие и добавяне на стойност към местните селскостопански продукти
Селското стопанство е основен източник на доходи за населението в общините.
Природно-икономическите ресурси на района са благоприятни за развитието на селско
стопанство, както растениевъдство, така и животновъдство, но потенциалът им все още
не е напълно оползотворен, поради преобладаващото производство на зърнени и
технически култури. Именно затова, специфична цел 1.1. е насочена към малките и
средни земеделски производители и преработватели, живеещи и работещи на
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територията на община Тервел и община Крушари. Съгласно установените нужди и
заявеният интерес на заинтересованите страни, подпомагането ще е насочено към
производството, преработката и реализацията в следните под-сектори: животновъдство
(говедовъдство, овцевъдство и др.) и пчеларство, трайни насаждения и етеричномаслени култури, както и към зърнопроизводство, осъществявано от малки и средни
земеделски стопани.
Постигането на специфична цел 1.1. ще се извърши чрез прилагането на подмярка
4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» и подмярка 4.2. «Инвестиции в
преработка и маркетинг на селскостопански продукти».
Специфична цел 1.2: Подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на
бизнеса на територията
През последните години броят на новорегистрираните фирми в територията на МИГ
Тервел-Крушари нараства, но въпреки това общият брой на активните стопански
субекти, които оперират в МИГ е недостатъчен и гъстотата на фирмите на 1000 души в
двете общини е три до пет пъти по-ниска от средната за България. Равнището на
предлаганите бизнес услуги в двете общини също е крайно незадоволително, а в
отдалечените населени места и труднодостъпно, като това е особено изразено в община
Крушари. Част от проблемите, които ще се адресират чрез специфична цел 1.2. са
свързани със слабата диверсификация на икономическите дейности, която ограничава
възможностите за заетост и растеж на местната икономика и увеличава зависимостта от
развитието на пазара като се стимулира стартирането и/или подобряването и/или
разширяването на производства и услуги, включително информационни и
комуникационни технологии. Местните заинтересованите страни заявиха интерес за
инвестиции в автосервиз; цех за ремонт и баланс на гуми; преработка на излезли от
употреба гуми; фотоателие; оборудване на зала за конференции и други събития;
оборудване за предлагане на храна по домовете; бутилиране на вода; търговски център
и др.
По отношение на развитието на туризъм (културен, природен, селски), територията
разполага с богат потенциал, но все още неусвоени ресурси. По предходната СМР са
създадени и/или подобрени няколко места за настаняване, но за да има ефективно и
ефикасно развитие на сектора е необходимо да се създадат и разработят различни
атракции, забавления и продукти, които да добавят стойност, да увеличат времето за
престой и т.н.
Постигането на специфична цел 1.2. ще се извърши чрез прилагането на мярка 6.4.
«Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности».
Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално
приобщаване и общо подобряване на качеството на живот
Специфична цел 2.1: Подобряване на средата и достъпа до услуги за
населението в населените места
Съгласно проучването на нагласите на населението, подобряването на жизнения
стандарт на населението в територията трябва да стане чрез разширяване на достъпа до
социални услуги за различни категории от населението и в двете общини – мобилни
услуги насочени към деца и млади хора, както и мобилни услуги за възрастни хора.
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Положителният опит от предходната Стратегия, при който общинските администрации
използваха иновативен подход за адресиране на нуждите на възрастните и социалнослаби хора ще бъде разширяван и надграждан в областта на социалните услуги и
социалното включване на уязвими групи, включително от ромската общност.
В малките населени места на територията на МИГ Тервел-Крушари съществува
изразена необходимост от обновяване и поддържане на зелените площи, улично
осветление, площади, тротоари и др. за да се възстанови функционалността и
привлекателността им най-вече за живеещите в тях хора, но също така и за външните
посетители и туристи.
Специфична цел 2.1. е насочена и към подобряването и обновяването на
образователната и културната инфраструктура – като училища, детски градини и
читалища, в населените места на територията на МИГ Тервел-Крушари. Създаването на
привлекателна и съвременна среда за образование и обучение ще подпомогне
изграждането на едно уверено в себе си, знаещо и предприемчиво младо поколение,
което ще работи за бъдещето на територията.
Постигането на специфична цел 2.1. ще се извърши чрез прилагането на подмярка
7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура».
Специфична цел 2.2: Оползотворяване на местните традиции и наследство за
постигане на устойчиви общности
Местните заинтересовани страни оценяват потенциала на съществуващото
културно-историческо и природно наследство, което може да бъде превърнато в
източник на заетост, доходи и повишен интерес към територията. На територията на
МИГ Тервел-Крушари действат над 30 самодейни групи за автентичен и/или изворен
фолклор, народно пеене, стари градски песни, женски и мъжки певчески групи, детски
групи за народно пеене, детски и младежки танцови състави, кръжоци – Млад краевед,
Приложно изкуство и други, много от които са лауреати на регионални, национални и
международни фолклорни събори. Историческото наследство е резултат от
напластяването на култура и ценности от тракийско, римско, византийско,
средновековно, османско, възрожденско и съвременно присъствие, доказателство за
което са наличните над 400 недвижими паметници на културата. Природното богатство
на територията е оценено чрез обявяването на две защитени зони от европейската
екологична мрежа Натура 2000 – зона „Сухата река“ и зона „Река Хърсовска“, като и
двете зони са обект на опазване както по Директивата за дивите птици, така и по
Директивата за природните местообитания. Именно затова, специфична цел 2.2. е
насочена към опазването и популяризирането на културното и природно наследство
както сред общността на територията на МИГ Тервел-Крушари, така и извън
територията за привличане на външни посетители. Това ще допринесе за опознаването,
обикването и уважаването на собствената територия особено сред децата и младите
хора; което е предпоставка за постигането на устойчива общност в дългосрочен план.
Постигането на специфична цел 2.2. ще се извърши чрез прилагането на мярка
19.7.6. «Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство в територията».
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4.3. Характеристики 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
Основните характеристики на територията на МИГ Тервел-Крушари, отговарящи на
местните потребности и потенциал за развитие и съответстващи на общинските планове
за развитие на община Тервел и община Крушари са както следва:
По отношение на приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за създаване на
заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности, ключовите установени
потребности и потенциал са:
• стимулиране на частния бизнес на територията за развитие на жизнеспособни и
високо-адаптивни микро и малки предприятия;
• съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на
алтернативни и екологично-чисти производства;
• създаване на условия и подпомагане на подобряването и/или възникването на нови
конкурентни услуги;
• създаване на атрактивни възможности за заетост и доходи, особено за младите
образовани хора;
• подпомагане на земеделско производство в малките и средни стопанства, чрез
поставянето му на нова модерна материално-приложна основа с по-добър маркетинг и
пазари за реализация на продукцията.
По отношение на приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално
приобщаване и общо подобряване на качеството на живот, ключовите установени
потребности и потенциал са:
• осигуряването на условия и среда за активно приобщаване на уязвимите социални
групи в живота на общността;
• разширяване на достъпа до социални услуги за различни категории от населението
– деца и млади хора, възрастни хора, включително от ромската общност;
• обновяване и поддържане на зелените площи, улично осветление, площади,
тротоари и др. за да се възстанови функционалността и привлекателността им за
населението и бизнеса;
• подобряване и обновяване на образователната инфраструктура;
• оползотворяване и капитализиране на богатото културно-историческо и природно
наследство и потенциал.
Адресирането на тези потребности и реализирането на идентифицирания
потенциал са в съответствие със следните политики и допринасят за постигането
на техните цели:
1)

На местно ниво

• Общински план за развитие на община Тервел за периода 2014-2020г.:
Стратегическа цел (СЦ) 1 Създаване на конкурентноспособна местна икономика;
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СЦ2 Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта;
СЦ3 Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано
пространствено развитие и опазване на околната среда;
СЦ4 Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството
и териториалното сътрудничество.
• Общински план за развитие на община Крушари за периода 2014-2020г.
СЦ1 Повишаване на интереса към община Крушари, Приоритет (П)2 Насърчаване
развитието на устойчив туризъм, базиран на природно и културно наследство;
СЦ2 Създаване и развитие на поминък на територията, П3 Развитие на потенциала
на местната икономика, П4 Социално приобщаване и намаляване на бедността, П5
Подкрепа за устойчиво развитие; и П6 Партньорство за добро управление.
2)

На регионално ниво

• Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020г.
СЦ1 Повишаване на потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на
заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на групите в неравностойно
положение.
СЦ2 Създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособността за постигане
на динамично развитие на областта при намаляване на различията както вътре в нея,
така спрямо и съседните области.
СЦ3 Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването на
адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните условия,
ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално
сътрудничество.
• Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич за периода
2016-2020г.
Стратегията е разработена, като секторна политика в област Добрич въз основа на
анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на
областта, включително общини Тервел и Крушари:
Приоритетно направление (ПН) 1 Развитие на услуги в общността за превенция на
деца и семейства в риск, преодоляване на социално изключване и изолация
ПН3 Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими
групи и лица в неравностойно положение
ПН4 Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
• Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход
и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
в област Добрич за периода 2012-2020г.
Оперативна цел (ОЦ)1 Обхващане и задържане в образователната система,
осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда на децата
и учениците, определяни от техните родители като представители на ромския етнос.
ОЦ3 Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата
техническа инфраструктура
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ОЦ4 Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на
заетите сред тях
ОЦ5 Гарантиране на правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита
на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност,
дискриминация и напрежение между етническите групи.
ОЦ6 Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения
културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.
3)

На национално ниво

• Политика по развитие на селските райони, дефинирана в Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020г.
Основният принос на СВОМР на МИГ Тервел-Крушари е към Приоритет 6
„Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони“, който цели укрепване на териториалната
конкурентоспособност на селските територии чрез публични инвестиции подобряващи
качеството на живот и условията за бизнес и насърчаване на местно развитие по подхода
ЛИДЕР и по-специално ПО 6Б „Стимулиране на местното развитие в селските райони“.
На второ място, чрез подпомаганите проекти чрез СВОМР на МИГ Тервел-Крушари
ще допринесе за постигането на следните приоритетни области на ПРСР:
ПО 2А „Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски
стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата,
особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на
разнообразяването в селското стопанство“
ПО 3А „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители
чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига“
ПО 4А „Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие,
включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични
ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти“
ПО 5А „Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското
стопанство“
ПО 6А „Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки
предприятия, както и разкриването на работни места“
• Политика по десегрегация, дефинирана в Рамковата програма за интегриране на
ромите в българското общество за периода 2010-2020г.
Приетата Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация в област Добрич за периода 2012-2020г. отразява ангажиментите по
националната политика по десегрегация на областно и общинско ниво. Чрез приноса си
към оперативни цели 1, 3, 4, 5 и 6 на областната стратегия, настоящата СМР ще
допринесе и към постигането на националните приоритети по десегрегация.
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• Политика по деинституционализация, дефинирана в Национална стратегия „Визия
по деинституционализация на децата в Република България“
Приетата Стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич, отразява
ангажиментите по националната политика по деинституционализация на областно и
общинско ниво. Чрез приноса си към приоритетни направления 1 и 3 на областната
стратегия, настоящата СМР ще допринесе и към постигането на националните
приоритети по деинституционализация.
4.4.

Описание на иновативните характеристики на стратегията

Иновативните характеристики на настоящата Стратегия за водено от общността
местно развитие са предопределени от самата философия на подхода Лидер и са
изразени чрез методите и средствата за нейното прилагане на територията на МИГ
Тервел-Крушари:
1)
Първата иновативна характеристика е свързана с приемането,
усвояването и практическото прилагане на философията на подхода Лидер от
МИГ Тервел-Крушари
В своята същност, този подход представлява един от най-иновативните подходи за
териториално развитие в ЕС, като се започне със 1) взимането на решения от местните
заинтересовани страни, т.е. отдолу-нагоре; 2) фокуса върху нуждите и възможностите
на нашата територия; 3) публично-частното партньорство между двете общини,
неправителствените организации и читалищата, земеделските производители и местния
бизнес; 4) многосекторната стратегия – селско стопанство, производство, бизнес и
обществени услуги, обучения, граждански инициативи и др.; 5) работата в мрежа –
местната мрежа от заинтересовани страни, мрежата от други местни инициативни групи
в страната и чужбина, национална селска мрежа и европейска селска мрежа; 6)
сътрудничество и взаимодействие с партньорски организации; и 7) накрая, но не на
последно място – разбирането за необходимостта от насърчаване и стимулиране на
иновациите в най-широк смисъл.
2)
Втората иновативна характеристика на настоящата Стратегия е
свързана с разширяването на фокуса и включването на дейности и подходи за
адресиране на нуждите на уязвимите групи на нашата територия
За първи път в 25-годишната история на подхода Лидер фокусът се разширява от
работа с местните лидери до включване на работа с уязвимите групи – социално слаби,
етнически малцинства и т.н. За първи път и Стратегията на МИГ Тервел-Крушари
приема приоритет за социално приобщаване на местните уязвими групи от деца в
неравностойно положение, хора с увреждания, самотни и възрастни хора, и
представители на ромската общност. Нещо повече, в ОС участва сдружение. „Футболен
клуб РОМА 2014-Тервел“, а в УС участва фирма „ГИФ“ ООД със собственик ром, които
представляват интересите на ромския етнос и общност от територията.
3)
Третата иновативна характеристика е включването на група от
мерки, които да дават възможност и да подпомагат създаването на нови за
територията продукти, услуги и бизнеси
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Мерките, включени за постигането на приоритет 1 и двете му специфични цели са
насочени към подпомагането и насърчаването на иновации в разработването на нови
продукти или бизнес услуги. Мерките залегнали в Приоритет 2 и двете му специфични
цели са насочени към въвеждането на иновативни подходи за разрешаването на
съществуващи проблеми по отношение на публичните (социални) услуги и
капитализирането на потенциала от местните природни ресурси и дадености.
4)
Четвъртата иновативна характеристика на територията е залегнала
в разработването на критерии за оценка на проектите по отношение на тяхната
иновативност
Иновациите в проектите ще се оценяват спрямо местните условия и спрямо
ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани в
нашата територия. По този начин, проектите въвеждащи нова услуга или разработващи
нов продукт за територия или предлагащи нов подход за адресиране на съществуващите
проблеми на територията ще бъдат приоритизирани пред по-класическите видове
проекти.

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или
резултатите
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5. Описание на мерките
Стратегията за воденото от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ ТервелКрушари включва само мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез ПРСР 2014 – 2020 г.
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5.1. Описание на общите условия, прилагани за всички мерки
Целите на Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2016-2020г.
на Местна инициативна група Тервел–Крушари се планира да бъдат постигнати с
прилагането на пет мерки. Избраните мерки са за инвестиции в материални и нематериални
активи и дейности, съответстващи на приоритетите на ВОМР и отговарят на условията и
изискванията на чл.15 и чл.16 на Наредба №22 от 14.12.2015г. 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., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ,
бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.(Наредба № 22)
СВОМР на МИГ Тервел –Крушари включва четири мерки от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020г. и една мярка от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
При изпълнение на мерките от СМР, МИГ Тервел- Крушари се съобразява и прилага
изискванията посочени в точка 8.1. „Описание на общите условия, прилагани за повече от
една мярка …“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на България,
одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия от 26.05.2015г.,
(2014BG06RDNP001).
Общите условия за прилагане на всички мерки на СВОМР на МИГ Тервел-Крушари са
свързани с:
1. Териториално покритие
Проектите и дейностите по всички мерки на СМР се прилагат на територията на действие
на МИГ Тервел-Крушари, която покрива територията в административните граници на
община Тервел и община Крушари. Кандидатите и бенефициентите трябва да имат седалище,
съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.
2. Допустимост на разходите по проектите
Допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване или
подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване,
включително компютърен софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови машини и
оборудване до пазарната стойност на актива, при условие, че ползвателят на финансова
помощ е собственик на актива към датата на подаване на финалното искане за плащане във
връзка с актива. Допустими за подпомагане са и общи разходи свързани със съответния
проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и
консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти,
проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат
да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта.
Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г.
За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за
подпомагане от страна на бенефициента на СМР, с изключение на общите разходи.
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Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими разходи.
3. Недопустими разходи по проектите
СВОМР определя като недопустими разходи за следните инвестиции и дейности:
A) Разходите, посочени в чл. 21 на Наредба № 22, както следва:
o за лихви по дългове;
o за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите
допустими разходи за съответната операция;
o за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
o за обикновена подмяна и поддръжка;
o за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
o за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик
на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или
окончателно плащане за същия актив;
o за режийни разходи;
o за застраховки;
o за закупуване на оборудване втора употреба;
o извършени преди 1 януари 2014 г.;
o за принос в натура;
o за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане,
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
o за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
o извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ,
независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за
предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски
услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
o за строително-монтжни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди
посещение на място от МИГ;
o заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от
Наредба 22 референтни разходи;
Б) Други разходи, недопустими по мерките от ПРСР:
o оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми;
o банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
o изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
o сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по
други международно признати стандарти;
o закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им
стойност;
o плащания в брой;
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o инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на
помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
В) Определени във включените в СВОМР мерки от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените
в т.“А“ и „Б“
4. Изисквания към проектите свързани с околната среда
За проекти и дейности, които включват инвестиционна подкрепа, задължително 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. По инвестиционните
проекти оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение по оценка на
въздействие върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда се
извършва от съответните структури на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) –
РИОСВ гр. Варна. За проекти с инвестиции съответните структури на МОСВ ще извършват
и оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони
съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони.
5. Авансови плащания
Бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа могат да поискат от
Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от публичната подкрепа.
Авансовото плащане за дейности, подпомагани по мярка 7, подмерки 7.2 и 7.6. е в размер на
до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при
наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на
изпълнител/и. Разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта се
изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на
изпълнител/и по ЗОП.
Авансово плащане към бенефициентите се извършва след учредяване на банкова гаранция
или друга равностойна гаранция, в размер на 100% от размера на исканото авансово плащане.
Гаранцията се освобождава когато Разплащателната агенция установи, че сумата на
действителните разходи, съответстващи на публичната подкрепа за инвестицията, надхвърля
сумата на полученото авансовото плащане.
Авансови плащания се допускат за мерки на СВОМР, както следва:
o Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подмерки 4.1. Инвестиции във
физически активи и подмярка 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти;
o Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности;
o Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с подмярка
7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
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мащаби инфраструктураи подмерка 7.6.Проучвания и инвестиции,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство;
Общи условия към кандидатите по подмерки 4.1, 4.2. и 6.4 на СМР

свързани

с

Представяне на бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на стопанството,
чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения
БП.
Общи условия към проектите на кандидатите по мерки 7.2 и 19.7.6. на СМР
Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на
дадената община за периода 2014-2020г., което се удостоверява с решение на общинския
съвет.
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5.2. Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари
МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Описание на
целите

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

Подкрепа за развитие на наличните материални мощности в стопанствата,
въвеждане на нови технологии и модернизация на производството,
привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на
условията в земеделските стопанства, с цел да се постигне:
• Модернизиране на малките и средни земеделски
стопанства,
произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в
устойчиви земеделски производители.
• Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи
в съответствие със стандартите на Общността.
• Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има
подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етеричномаслени култури ибиоземеделие.
Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната
дейност на земеделското стопанство чрез:
• Модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране
на реколтата
• Обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и
преработка на земеделската продукция.
• Разширяване на площите заети с трайни насаждения: овощни градини,
производство на зеленчуци оранжерийно и на открито.
• Подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване,
хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните
ферми.
• Подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за
производство на пчелен мед .
Регистрирани земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им
стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
Ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от
земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно
плащане на площ, включително приход от получена публична финансова
помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход
от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани
със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за
вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската
академия.
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Допустими
дейности

Допустими
разходи

Недопустими
разходи
Финансови
параметри

Размера на
финансовата
помощ
(в % за
различните

По мярката се подпомагат кандидати, чиито проекти 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
▪ опазване на компонентите на околната среда; 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 възможности за производство на биологични
земеделски продукти.
Подкрепа за материални инвестиции:
• Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и
друга недвижима собственост, използвана за земеделското
производство в стопанство;
• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за земеделския производствен процес,
съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от
стопанството;
• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения и етеричномаслени култури, включително трайни насаждения от десертни лозя.
• Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за
производството на мед и други пчелни продукти, както и за
развъждането на пчели-майки.
• Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства –
като например камиони, хладилни превозни средства за
транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране
на живи животни и птици, кошери и др.
• Инвестиции за съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата
– резервоари, сондажи, системи за капково напояване и др.
Съгласно общите правила за недопустими разходи по всички мерки.
Общ бюджет по мярката: 908 400,00 лв.
Минимален размер на общите допустими разходи по проект – 5 000 лв.;
Максимален размер на общите допустими разходи по проект – 160 000
лв.;
Финансовата помощ е в размер на:
- 40 % от общите допустими разходи по проекта.
Финансовата помощ се увеличава с:
- 10 % за приоритетните сектори – животновъдство, трайни насаждения
(без черупкови) и зеленчукопроизводство (без тикви);
-10 % за млади земеделски стопани.
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видове
бенефициент)

Критерии за
избор на
проекти

"Млади земеделски стопани" са лица, които към момента на подаване на
заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40
години и притежават съответни професионални умения и компетентности
и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство
или вече са се установили през петте години преди подаване на
заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са
юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва
да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014
на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на
Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади
земеделски стопани кандидати - юридически лица, чийто мажоритарен
дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40
ненавършени години след 1 януари 2014 г.;
- 10% за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата
ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“,
направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
Общият размер на финансовата помощ не надвишава 60% от общите
допустими разходи по проекта.
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР
ТОЧКИ
Проектът е за животновъдство или пчеларство, трайни
20
насаждения (без черупкови), етерично-маслени култури или
зеленчукопроизводство (без тикви).
Проектът е за инвестиции, насочени към биологично
10
производство
Размерът на стопанството в евро е:
до 25
o от 8 000 до 25 000 СПО
25
o от 25 000 до 50 000 СПО
20
o от 50 000 до 75 000 СПО
15
o от 75 000 до 100 000 СПО
10
o от 100 000 до 150 000 СПО
5
o над 150 000 СПО
0
Проектът е за инвестиции за строителство на дълготрайни
15
активи
Проектът е за инвестиции, свързани с напояване
10
Проектът създава допълнителна заетост за не по-малко от 3
10
души
Проектът е на млади земеделски стопани на възраст до 40 г.
5
Проектът е на стопани, които не са кандидатствали и/или
5
реализирали проекти до момента
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават
минимален брой от 20 точки.
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Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Описание на
целите

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на
предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски
продукти, със следните цели:
•

Производството на качествени продукти, включително такива
свързани с къси вериги на доставка.

•

Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти
като се подкрепят създаването и разширяването на предприятия от
хранително-преработвателната промишленост на територията.

•

Създаване на производствени мощности за преработка на земеделска
продукция като по такъв начин да се създадат условия за
допълнителна заетост в територията.

Обхват на
мярката

Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови и подобряване
дейността на съществуващи хранително-преработвателни предприятия
чрез:
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. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство
и труд, и/или
4. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост, и/или
5. подобряване на възможностите за производство на биологични храни
чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Предимство се дава на преработката на земеделска продукция от
собственото стопанство и на преработката на суровини от приоритетните
направления - животновъдство и пчеларство, черупкови и други трайни
насаждения, зеленчукопроизводство и етерично – маслени култури.

Допустими
кандидати

•

Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за
подпомагане на земеделските производители. Минималният
стандартен производствен обем на кандидатите земеделски
производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

•

Предприятия (физически и юридически лица) регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки
или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка
2003/361/ЕО на Комисията;

Допустими
дейности

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните
сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански
продукти:
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1) мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и
млечни продукти;
2) плодове и зеленчуци;
3) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи
пчелен мед и пчелни продукти;
4) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
5) технически и медицински култури, включително билки, с изключение
на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи
изделия, захар и сладкарски изделия;
6) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
Подкрепата е насочена към:

Допустими
разходи

•

Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране
на сгради и други недвижими активи, необходими за производството
и маркетинга;

•

Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително
такива свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови
машини и оборудване за подобряване на производствения процес и
маркетинга;

•

Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране,
охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на
продукцията и суровината.

Допустими за финансова помощ са следните 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;
3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани
транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на
суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от
предприятието;
4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории,
които са собственост на кандидата, разположени са на територията на
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предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения
процес, включително чрез финансов лизинг;
5. материални инвестиции за:
- закупуване/ придобиване, изграждане и модернизиране на сгради и
други недвижими активи, необходими за въвеждане на минимални
стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване
до минимум на страданията им по време на клане;
- закупуване и/или инсталиране на нови машини и оборудване/
инструменти за въвеждане на минимални стандарти за защита и хуманно
отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им
по време на клане;
в съответствие с Директива 93/119/ЕС/ 22.12.1993 за защита на
животните при клане, Регламент/ЕО/ № 853/2004/ чл. 10, §/3, Приложение
III, Глава II/, и Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към
производството на суровини и храни от животински произход в кланични
пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;
6. 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;
7. 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 - 6.
В този случай допустимите разходи по т.7 не може да превишават
следните стойности.
a)
за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението
на проекта, като част от разходите по т. 7 не могат да превишават 5 на сто
от допустимите разходи от т. 1 – до т.6, но не повече от левовата
равностойност на 35 000 евро;
b)
разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите
на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 7 не могат
да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи от от т. 1 до т. 6;
c)
разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е
включен в разходите по т. 2, като част от разходите по т. 7 не могат да
превишават 2,25 на сто от допустимите разходи от от т. 1 до т. 6;
d)
разходите за строителен надзор като част от разходите по т.7 не
могат да превишават едно на сто от допустимите разходи от т. 1 до т. 6;
e)
разходите за предпроектни проучвания, правни услуги и хонорари
за архитекти и инженери, извън тези по т. a,b,c и d, като част от разходите
по, т. 7 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи от т. 1
до т. 6;
Недопустими
разходи

Съгласно общите правила за недопустими разходи по всички мерки.
Не се подпомагат като самостоятелен проект:
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Финансови
параметри

Размера на
финансовата
помощ
Критерии за
избор на
проекти

1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
2. инвестициите в нематериални активи;
3. единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите,
когато проектът е за пазар на производители и/или когато тези продукти
са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти,
извършена от кандидата.
Общ бюджет по мярката: 41 600,00 лв.
Минимален размер на общите допустими разходи по проект – 15 000 лв;
Максимален размер на общите допустими разходи по проект – 150 000
лв;
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50% от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти,
представени от микро-, малки или средни предприятия.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

Проектът е за преработка на суровини от приоритетни
направления: животновъдство и пчеларство, черупкови и
други трайни насаждения, зеленчукопроизводство и
етерично – маслени култури

30

Над 20% от преработваните суровини са от собствено
производство

10

Проектът допринася за създаване на нови работни места на
територията (по технологичен проект):
o до 2 работни места;
o от 3 до 5 работни места;
o над 5 работни места;

до 20
10
15
20

1/3 или повече от новосъздадените работни места се заемат от
лица от уязвимите и малцинствени групи

15

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

15

Проектът е за ново за общината производство

10

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават
минимален брой от 30 точки.

39

МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Описание на
целите

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

Допустими
дейности

Подмярката има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи
неземеделски дейности в територията на действие на МИГ.
По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ
чрез:
• Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на
производства, за развитието на конкурентоспособността на селския
район;
• Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне
създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на
неземеделските дейности;
• Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.
Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за
създаване или развитие на неземеделски дейности.
Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за
маркетинг
и
мениджмънт
за
стартиращи
и
съществуващи
микропредприятия.
Приоритет се дава и на проекти за производствени дейности, тъй като те
създават заетост. За приближаване на условията за живот до тези в големите
градовете ще се подкрепя развитието на услуги за населението, особено на
нови за територията. За да достигнат услугите до населението на малките
населени места ще се подкрепят мобилни услуги.
По подмярката няма да се подпомагат туристически дейности, които
инвестират в изграждане на нови места за настаняване, а само в
модернизиране на съществуващи бази и разнообразяване на
туристическите услуги.
• Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като
еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона
за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за
занаятите за дейността, за която са регистрирани
• Земеделският стопанин трябва да има минимален стандартен
производствен обем 8000 евро.
• При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва
дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията: численост помалко от 10 души, годишен оборот под 2 млн. евро и общ годишен
баланс под 2 млн. евро.
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които
са насочени към:
• Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз
(независимо от вложените продукти и материали);
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•

Допустими
разходи

Недопустими
разходи
Финансови
параметри
Размера на
финансовата
помощ

Развитие на услуги във всички сектори (например: здравни услуги,
грижи за възрастни хора или хора с увреждания, образователни,
счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ, мобилни услуги и др.);
• Обновяване на туристически обекти, развитие, популяризиране и
рекламиране на туристически услуги.
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.
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции за създаване
и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и
оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например
хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари,
свързани с консултации относно екологичната и икономическата
устойчивост,
включително
проучвания
за
техническа
осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на
компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски
права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по
т. „а“, „б“ и „г“.
Съгласно общите правила за недопустими разходи по всички мерки
Общ бюджет по мярката: 683 000 лв.
Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 2 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 390 000 лв.
Интензитетът на помощта е в размер на 70% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.
Интезитетът на подпомагане на проекти за дейности, свързани с обновяване
на туристически обекти, развитие, популяризиране и рекламираоне на
туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от от общите
допустими разходи.
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Критерии за
избор на
проекти

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
ТОЧКИ
Проектът е за инвестиции в производствена дейност
20
Проектът създава заетост чрез нови работни места (по
до 20
технологичен проект):
o 2 работни места
10
o от 3 до 5 работни места
15
o от 6 до 10 работни места
20
1/3 или повече от новосъздадените работни места са за лица
10
от уязвимите и малцинствени групи
Мобилни услуги, или
15
Услугата се ползва от населението на няколко населени места
10
Създаване на нови услуги за територията на общината, или
10
Нова услуга за населеното място
5
Проектът е за надграждане/подобряване на съществуваща
10
дейност/услуга
Проекти на жени и/или млади хора (до 40 г.)
10
Проектът е на кандидат, който не е кандидатствал и/или
5
реализирал проекти до момента
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават
минимален брой от 20 точки.
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МЯРКА М07 - ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура
Описание на
целите

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати
Допустими
дейности

Публичните инвестиции в територията се извършват с цел ограничаване
обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално
изключване и подобряване на качеството на живот. Инвестициите по
мярката целят:
• Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените
места на територията на МИГ;
• Да се подобри достъпа на населението на територията до културни,
спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
• Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и
образователни услуги;
• Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява
достъпа и качеството на предоставяното образование и се намалява
броя на преждевременно напусналите процеса на обучение.
Подкрепата е за инвестиции за създаване на основни услуги, отнасящи
се до едно селище или група от населени места и свързаното с това
обезпечаване/ рехабилитация на сгради за предоставяне на услуги.
Дейността следва да отговаря на приоритетите на Плана за развитие на
съответната община за периода 2014-2020г.;
Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с
образователно, историческо, културно и спортно предназначение и
прилежащите пространства, зелени площи, улици, тротоари, площади и
улично осветление в населените места на територията на МИГ.
Подкрепата е за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която
създава основни услуги на населението. Тя е основен фактор за
осигуряване на базови услуги на населението в населените места.
Община Тервел и Община Крушари.
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за
подпомагане дейности по подмярката:
• Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински,
улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
• Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени
потребности от общинско значение;
• 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;
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Допустими
разходи

Недопустими
разходи
Финансови
параметри

Размер на
финансовата
помощ
Критерии за
избор на
проекти

• 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;
• 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.
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;
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите
по т. „а“ и „б“.
Съгласно общите правила за недопустими разходи по всички мерки.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са
недопустими за подпомагане по подмярката.
Общ бюджет по мярката: 1 150 000 лв.
Минимален размер на общите допустими разходи на проект - 10 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 300 000
лв.
100% от общите допустими разходи.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1/ За проекти за строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях в населени
места; за изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване; за изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на културна и на
спортна инфраструктура, инвестицията е в населени места
с общо население:
o от 100 до 200 души
o от 200 до 300 души
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ТОЧКИ

10
20

o от 300 до 400 души
30
o от 400 до 500 души
40
o от 500 до 600 души
50
o от 600 до 800 души
60
o от 800 до 1000 души
70
o от 1000 до 1200 души
80
o над 1200 души
100
2/ За проекти за инвестиции в подобряване на
образователната инфраструктура:
o Вид на училището или детското заведение:
до 70
- средищни (обслужващи повече от едно населено
70
място) или обединени училища или детски
заведения с повече от 2 групи или обслужващи
звена за извънкласна работа с повече от 4 школи
- училища обслужващи само населеното място или
50
детски заведения с 2 групи или обслужващи звена
за извънкласна работа с повече от 3 школи
- детски заведения с една група или обслужващи
30
звена за извънкласна работа с повече от 2 школи
o Инвестицията е на обр. инфраструктура в населено
30
място с повече от 20% население от малцинствени
групи съгласно обективен статистически източник.
3/ За проекти за инвестиции в подобряване на социална
инфраструктура:
o за инвестиции в социално заведение, предлагащо
40
услуги за стари/възрастни хора
o социалната услуга обхваща:
- под 50 потребители
10
- от 50 до 100 потребители
20
- от 100 до 200 потребители
30
- над 200 потребители
40
o над 50% от потребителите на социалната услуга са от
20
уязвимите и малцинствени групи
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават
минимален брой от 20 точки.
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Подмярка 19.7.6. Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство в територията
Описание на
целите

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

Допустими
дейности

Целта на настоящата подмярка е да посрещне нуждите на местните
общности за съхраняване и популяризиране на местната идентичност
посредством културното и природно наследство. Важна цел на мярката е
да създаде условия за опознаването и оценяването на собствената
територия, което е предпоставка за постигането на устойчива общност в
дългосрочен план.
В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ
за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване,
съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на
селския район и опазване и популяризиране на природните дадености и
богатство от територията на МИГ.
По мярката ще се финансират същинските дейности за поддържане и
развитие на културното и природно наследство - празници, фестивали,
развитие на информационно-комуникационни умения между поколенията
в общността, възстановяване на традиционни костюми и носии,
осигуряване на инструменти, оборудване, реквизити, обзавеждане и др.,
подпомагащи културната дейност.
• Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище
на територията на МИГ и са регистрирани преди повече от 1 година,
включително читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
• Общините Тервел и Крушари.
А/ Проучване, поддържане, възстановяване, популяризиране и
подобряване на културното наследство.
Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до:
• Подготовка и организация на местни културни събития, като
фолклорни празници и събори, панаири, фестивали и др.
• Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация
и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на
елементи от нематериалното културно наследство;
• Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и
исторически сбирки;
• Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на
автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници,
обичаи и храни;
• Създаване на клубове за проучване, изучаване, съхранение и
популяризиране на културното наследство - местната култура, бит,
кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително
изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;
• Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за
представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на
местното нематериално културно наследство.
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•

Допустими
разходи

Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и
наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане
на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции,
като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори,
семинари, тематични концерти и постановки, конкурси (без външни
продукции);
Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното
наследство в райони на природни забележителности:
Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до:
• Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното
наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености,
забележителности и територии от особено значение за местната
общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за
територията природни образувания, растения, дървесни видове и
животни, вековни дървета;
• Възстановяване и подобряване на малкомащабна инфраструктура за
отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни
табели, пътеки и др.
Допустими за финансово подпомагане са разходите за:
1. изграждане, реконструкция, рехабилитация или ремонт на обекти на
културно наследство и на природното наследство в райони на
природни забележителности:
- Разходи свързани с проучване, консервиране и / или
възстановяване на паметници на културата, места с висока
природна стойност и терените около тях, включително за
необходимите СМР.
- Разходи за създаване, възстановяване и подобряване на
малкомащабна туристическа или културна инфраструктура.
2. закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане, (като
музикални инструменти, сценични облекла, носии, витрини за
изложби, стелажи, декори и др.)
3. проучвания, разработка и маркетинг на културното наследство и на
природното наследство в райони на природни забележителности.
- Разходи за проучвания, за идентифициране, документиране,
изследване и/или съхраняване на природното и нематериалното
културно наследство.
- Разходи за организиране и провеждане на фестивали, събори,
изложби, семинари и др.
- Разходи за участие във фестивали, събори, изложби, семинари и др.
- Разходи за възстановяване, реставрация, съхраняване и
обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.)
- Разходи за изготвяне на информационни материали различни от
брошури, такива като плакати, статии, радио и телевизионни
предавания, филми, видеоклипове, мултимедийни възстановки,
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Недопустими
разходи
Финансови
параметри
Размера на
финансовата
помощ
Критерии за
избор на
проекти

каталози, снимки, архиви, атласи и карти на територията, табели и
др.
- Създаване и поддържане на интернет страници,
- Разходи за публикации на изследвания и доклади.
- Закупуване на литература, партитури и др. подобни, необходими за
изпълнение на дейностите.
- Разходи за организиране и провеждане на срещи;
- Разходи, необходими за изграждането на партньорства и създаване
на мрежи между различни културни институции (музеи, музейни
сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица)
Съгласно общите правила за недопустими разходи по всички мерки.
Общ бюджет по мярката: 150 000 лв.
Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 2 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 30 000 лв.
Интензитет на помощта:
- 100 % от общите допустими разходи проекти негенериращи приходи и
- 70% - за проекти, генериращи приходи
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
ТОЧКИ
Проектът е за популяризиране и подобряване на културното
20
наследство
Проектът е за популяризиране на културното наследство на
20
малцинствени общности
Проектът е за провеждане на традиционно за територията
20
събитие
Проектът е за популяризиране, социализиране, подобряване на
20
условията на обект представляващ историческа
забележителност
Проектът е за популяризиране, социализиране, подобряване на
20
условията на обект представляващ природна
забележителност
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават
минимален брой от 20 точки.
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6. Финансов план
6.1.

Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки

Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ Тервел-Крушари
включва само мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. на Европейският земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Таблица 4. Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки
Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията
лева

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

%

2 783 000

94,9

908 400

31,0

4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти

41 600

1,4

6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности

683 000

23,3

1 150 000

39,2

150 000

5,1

150 000

5,1

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ

2 933 000

100,0

Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за водено от общностите местно развитие*

910 000

23,7%

4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. ,
но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013
(финансирани от ЕЗФРСР)
19.7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с
възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент
(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на
регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕФРР)
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)

* Индикативна сума на средствата, тъй като ще са обект на отделен проект и кандидатстване.

49

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по
програми и по мерки
Бюджетът на настоящата Стратегия за водено от общността местно развитие е съставен
след поредица от срещи и обсъждания на потребностите на всички групи заинтересовани
страни от територията на МИГ Тервел-Крушари. След изготвянето на проекто-бюджет, той
е обсъден отново с представители на заинтересованите страни. Последва модифициране, с
което се отразиха техните коментари и препоръки. Настоящият бюджет е приет в
окончателния си вариант като неразделна част от Стратегия за ВОМР от Общото Събрание
на МИГ на 12.05.2016 г.
Таблица 5. Разпределение на бюджета по приоритети и специфични цели
Приоритет и специфични цели
Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за
създаване на заетост, доходи и разнообразяване на
икономическите дейности
Специфична
Повишаване на конкурентноспособността на
цел 1.1:
местното земеделие и добавяне на стойност
при местните селскостопански продукти
Мярка 4.1. и Мярка 4.2.
Специфична
Подкрепа на предприемачеството за
цел 1.2:
разнообразяване на бизнеса на територията
Мярка 6.4.
Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за
социално приобщаване и общо подобряване на качеството
на живот
Специфична
Подобряване на средата на живот и достъпа
цел 2.1:
до услуги за населението в населените места
Мярка 7.2.
Специфична
Оползотворяване на местните традиции и
цел 2.2:
наследство за постигане на устойчиви
общности
Мярка 19.7.6.
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ

Общо за
периода на
стратегията
лева
%
1 633 000

55,7

950 000

32,4

683 000

23,3

1 300 000

44,3

1 150 000

39,2

150 000

5,1

2 933 000

100,0

Разпределението на бюджета по приоритети е балансирано, с лек превес на приоритет
1, който е насочен към насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и
разнообразяване на икономическите дейности (общо 55,7% от бюджета). Това се обуславя
от ключовото значение на развитието на бизнеса – модернизация и постигане на
конкурентноспособност във водещите сектори за създаването на нови и по-добре платени
работни места, добавянето на стойност към местните продукти и услуги, и като цяло за
създаването на перспектива за по-добро настояще пред населението в трудоспособна
възраст.
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Предвид водещата роля на сектор селско стопанство, бюджета насочен към специфична
цел 1.1: Повишаване на конкурентноспособността на местното земеделие и добавяне на
стойност при местните селскостопански продукти (мярка 4.1. и мярка 4.2.) представлява
32,4% от общия бюджет.
Средствата по мярка 4.1. (31 % от общия бюджет) ще се изразходват целево за
подпомагане на малките и средни земеделски стопанства с фокус върху животновъдство,
трайни насаждения, зеленчукопроизводство (включително напояване), както и за малки и
средни зърнопроизводители от района.
Средствата по мярка 4.2. (1.4 % от общия бюджет) са съобразени с: инвестиционната
готовност на малките и средни стопански субекти в преработвателния сегмент; с
реализираните инвестиции свързани с преработване на земеделска продукция,
финансирани на територията на МИГ по ПРСР 2007-2013.
За подпомагането на нови и иновативни бизнес дейности и услуги, които ще
допринасят за постигането на специфична цел 1.2: Подкрепа на предприемачеството за
разнообразяване на бизнеса на територията чрез мярка 6.4. са предвидени 23,3% от
средствата на СВОМР. Този бюджет е съобразен с капацитета, нагласите и мобилизирания
интерес на множеството малки фирми и стартиращи предприемачи, които работят на
територията на МИГ Тервел-Крушари.
Бюджетът по приоритет 2, целящ развитие на благоприятна жизнена среда за социално
приобщаване и общо подобряване на качеството на живот, представлява 44,3% от общия.
Бюджетираните суми по двете специфични цели следват характерния за територията добър
капацитет на местните власти, читалищата и неправителствените организации в
реализирането на проекти, включително иновативни проекти, за предлагане на публични
услуги и подобряване на дребномащабната инфраструктура в населените места.
Превес в бюджета на приоритет 2 има в средствата на специфична цел 2.1: Подобряване
на средата и достъпа до услуги за населението в населените места, за която са заделени
39,2% от общия бюджет на СВОМР. С тези средства, чрез мярка 7.2. ще се адресират
нуждите на уязвимите групи от територията на МИГ, като се отстраняват или минимизират
социалните бариери (физически-инфраструктурни, социални, финансови и др.) пред тях;
ще се подобри достъпа на населението, включително на уязвимите групи до образователни,
културни, спортни и др. услуги.
Средствата, заделени за постигането на специфична цел 2.2: Оползотворяване на
местните традиции и наследство за постигане на устойчиви общности, представляват 5,1%
от общия бюджет. Тяхната функция е да подпомогне опазването, опознаването и
капитализирането на местното културно и природно наследство и да представят по
атрактивен начин сравнителните предимства на нашата територия.
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7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия
Планът за действие за реализацията на настоящата Стратегия за водено от общността
местно развитие (СВОМР) на МИГ Тервел-Крушари стъпва на натрупания опит от
изпълнението на предходната СМР 2012-2015г., като се ръководи от основните принципи
за работа на Сдружението, дефинирани в Устава:
• Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;
• Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;
• Екипност в работата на ръководните му органи;
• Публичност, откритост, информираност на обществеността за дейността на МИГ;
• Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, раса, религия и
партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на
сдружението и право да бъде информиран за дейността му;
и е в съответствие с изискванията на Глава четвърта „Условия и ред за предоставяне на
финансова помощ от Стратегиите за ВОМР“ и Глава пета „Информираност и публичност“
от 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” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г.
Планът за действие представлява организиран списък на дейностите по прилагането
на Стратегията за водено от общността местно развитие в следните основни направления:
• Подготвителни дейности за изпълнение на мерките по СВОМР;
• Дейности и процедури за подбор на проекти по мерките;
• Дейности по наблюдение изпълнението на проектите от бенефициентите;
• Дейности за наблюдение и оценка на Стратегията;
• Дейности за популяризиране на СВОМР, на резултатите от изпълнението й,
включително споделяне на опит и добри практики;
• Дейности по изграждане и надграждане на капацитета, знанията и способностите на
местните заинтересовани страни и местните лидери.
• Други дейности, които могат да възникнат в процеса на прилагане на СВОМР и чието
изпълнение ще е целесъобразно за постигането на целите на Стратегията.
1) Подготвителни дейности за изпълнение на мерките по СВОМР
При изпълнението на мерките по СВОМР, МИГ Тервел-Крушари ще следва
процедурите за подбор на проекти към стратегия за ВОМР, заложени в Наредба №22.
Незабавно след подписване на договора за одобрение на Стратегията, МИГ ще обяви
индикативен график за прием на заявления, който ще предвижда първата покана за
набиране на проекти да бъде публикувана не по-късно от четири месеца след подписване
на договора.
Като подготвителен етап, през първите четири месеца след подписване на договора за
финансиране на Стратегията МИГ ще разработи указания и образци на документи за
кандидатстване за всяка мярка, които ще бъдат одобрени от УС. Указанията и образците
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на документи за дадена мярка ще се публикуват на електронната страница на МИГ не покъсно от 3 месеца преди оповестяване на покана за набиране на проекти по съответната
подмярка. Паралелно с това ще се разработи и поддържа деловодна система и архив, в
които ще се вписват и ще могат да бъдат проследявани актовете на органите на МИГ.
За всяка следваща година, не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на
МИГ одобрява и публикува на интернет страницата на МИГ индикативен график за
приемите по всички мерки от стратегията за ВОМР, за които има наличен бюджет.
Управителният съвет на МИГ взема решения за обявяване на прием на заявления при
съобразяване с индикативния график и одобрява покана за подбор на проекти от
потенциални получатели на финансова помощ по определени мерки.
Този годишен цикъл на обявяване на покани и приемане на проектни предложения
дава възможност за планиране на дейностите и задачите от страна на екипа на МИГ
равномерно през целия период на изпълнение на Стратегията и предоставя възможност на
потенциалните бенефициенти сами да преценяват времето за подготовка и реализация
проектите за своите начинания. Така ще се създадат условия за улеснен достъп на
потенциалните кандидати до средствата за финансиране на проекти по Стратегията през
целия период на прилагането й. Тази логика ще осигури:
•

регулярно наблюдение и балансирано оползотворяване на финансовия ресурс на
Стратегията съгласно годишни разчети и бюджетите на всяка мярка;

•

прилагане на корективни действия в случай на недостатъчно на брой или
некачествени проекти по определена мярка;

•

генериране и оповестяване на добри практики и „научени уроци”, които да
стимулират по-добро качество на проектите през следващите години;

•

ефективно действие на система за мониторинг на изпълнението на Стратегията.
Допълнителен ефект от прилагане на този подход е възможността за намиране на
интегрирани и иновативни решения и идеи за развитие на територията, посредством
синергия между проектите по отделните приоритетни области и мерки.

2) Дейности и процедури за подбор на проекти по мерките
МИГ Тервел-Крушари прилага недискриминационна и прозрачна процедура и
обективни критерии за подбор на проекти по мерките към стратегията за ВОМР, в
съответствие с условията и изискванията на Наредба № 22. Процедурата ще бъде
публикувана на страницата на МИГ Тервел-Крушари при първото обявяване на поканата
за кандидатстване по мерките. Дейности по разясняване на процедурата към
потенциалните бенефициенти ще бъдат предприемани при обявяването на всяка покана за
кандидатстване. МИГ ще организира и провежда информационни срещи с потенциални
кандидати по мерките и поканите, за да разяснява процедурите, изискванията и
документите за кандидатстване, както и ще подпомага процеса на подготовката на проекти
на потенциалните кандидати. МИГ ще разработи правила и образци на документи за
приемане на заявления за финансова помощ, за създаване и поддържане на електронен
регистър за постъпилите проекти по стратегията за ВОМР, в който се отразява
състоянието и движението на всеки проект. Информация за всеки от приетите проектни
предложения ще се вписва в регистъра, който ще се публикува на електронната страница
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на МИГ. Екипът на МИГ ще организира и извършва подбор на проекти и ще определя
размера на финансовата помощ на проектите, съгласно процедурата описана в Глава
четвърта „Условия и ред за предоставяне на финансова помощ от Стратегиите за ВОМР“
от Наредба №22.
3) Дейности по наблюдение изпълнението на проектите от бенефициентите:
МИГ ще осъществява наблюдение на изпълнението на проектите, ще подпомага
методически получателите на финансова помощ и ще осъществява посещения на място на
кандидати и получатели, когато това е предвидено в процедурата или в договора. Екипът
на МИГ ще оказва техническа помощ и ще подпомага одобрените кандидати при
подготовката на заявки за плащане до ДФЗ – РА, както и при изготвяне на доклади и
документи за отчитане на изпълнението на проекти.
4) Дейности за наблюдение и оценка на Стратегията
МИГ ще изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението
на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. Подробности за процеса
на наблюдение и оценка на Стратегията от МИГ са разписани са в т.8.4. Описание на
системата за мониторинг и оценка.
5) Дейности за популяризиране на СВОМР, на резултатите от изпълнението й,
включително споделяне на опит и добри практики
Дейностите за популяризиране на СВОМР са обект на финансиране по подмярка 19.4.
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие” и са регламентирани за прилагане на подмярка 19.4 ``Текущи разходи и
популяризиране на стратегия 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. (обн., ДВ, бр. 9 от 2016 г.)
Най-общо те ще обхващат следните съставни елементи: (1) Представяне и разясняване
на целите, приоритетите и очакваните резултати от СВОМР. Въпреки широката подкрепа,
която получи настоящата СВОМР при разработването и одобрението й от местната
общност, е необходимо да се продължат усилията за популяризирането й, особено сред
представителите на уязвимите групи и в по-отдалечените населени места. (2) Представяне
и разясняване на целите, целевите групи и изискванията по всяка от мерките на СВОМР
пред потенциалните бенефициенти. (3) Споделяне на опита от изпълнението на проектите
от страна на бенефициентите – добър опит или не-толкова добър опит, споделянето му
винаги е от полза и е поучително както за другите потенциални бенефициенти от
територията, така и за екипа на МИГ и Сдружението като цяло. (4) Синтезиране и
представяне на резултатите от изпълнението на СВОМР, ефектите върху територията и
въздействието за подобряването на качеството на живот.
6) Дейности по изграждане и надграждане на капацитета, знанията и
способностите на местните заинтересовани страни и местните лидери
Дейностите по оживяване на територията и общността, по изграждане и надграждане
на капацитета на местните заинтересовани страни и местните лидери са в сърцевината на
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подхода Лидер и играят ключова роля за ефективното и ефикасно изпълнение на СВОМР.
Неизчерпателен списък на дейностите включва: провеждането на срещи със
заинтересованите страни; работа в мрежа – с други МИГ от страната и чужбина,
национална селска мрежа, европейска селска мрежа, с други организации и институции,
имащи отношение към развитието на територията на МИГ Тервел-Крушари; организиране
на обучения, семинари и информационни срещи за местните лидери, и др., съгласно
изискванията на подмярка 19.4.
7) Други дейности, които могат да възникнат в процеса на прилагане на СВОМР и
чието изпълнение ще е целесъобразно за постигането на целите на Стратегията
Възможно е в рамките на седемгодишния период на изпълнение на СВОМР да
възникне необходимостта от прилагането на други дейности, които ще са важни за
постигането на целите на Стратегията. При възникването на подобна ситуация, екипа на
МИГ и УС ще обсъдят целесъобразността, възможността и условията на изпълнението им
с представителите на Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ-РА.
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8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията,
която показва капацитета на местната група да изпълни стратегията,
и описание на специфичната уредба относно оценката
8.1. Организационна структура на МИГ
Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тервел-Крушари“ е учредено през 2010 г. от 38
физически и юридически лица, с постоянен адрес и седалище на територията на общините
Тервел и Крушари.
Колективен върховен орган на Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” е Общото
събрание (ОС) на сдружението. През годините съставът на сдружението претърпя
частични промени и към момента Общото събрание наброява 32 души. Публичният сектор
е представен от двете общини, които участват в състава на ОС чрез представители, избрани
от съответните два общински съвети. Представителите на публичния сектор в състава на
ОС съставляват 6,25 % от членовете му. Стопанският сектор в ОС на МИГ се представлява
от 15 лица, съставляващи 46,87 % от състава на колективния върховен орган.
Представителите на нестопанския сектор в състава на ОС са също 15 души - 46,87 % от
членовете.
Съотношението на членовете на ОС от двете общини и тяхната експертиза съответства в
голяма степен на населението на общините и тяхната специфика. Съставът на членовете на
колективния върховен орган, включително представляващите по закон и пълномощие
членове на сдружението са разпределени както следва:
ОБЩИНИ
Тервел

23

Крушари

9

СЕКТОРИ

ЕТНОС

Публичен

Нестопански

Стопански

Българи

Турци

2

15

15

27

3

ПОЛ
Роми Жени

2

14

Мъже

18

Компетентността на ОС по отношение на дейността на МИГ Тервел-Крушари е
определена в Устава на Сдружението. Колективният върховен орган на МИГ изменя и
допълва Устава на Сдружението, взема решения относно членския внос и други парични
или имуществени вноски, приема правилата и реда за извършване на общественополезна
дейност на МИГ, приема нови членове на Сдружението, взема решения за изключване на
членове по предложение на управителния съвет (УС), избира Председател на УС и определя
неговите правомощия, определя броя на членовете на УС и Контролния съвет (КС), избира
ги и ги освобождава, утвърждава бюджета, основните насоки, стратегии и програма за
дейността на сдружението, годишния доклад за дейността и финансовия отчет на
сдружението, както и годишните отчети на УС и КС за дейността им, взема решения по
резултатите от финансовата ревизия на Сдружението, взема решения за прекратяването на
Сдружението, както и такива за откриване и закриване на клонове, взема решения по всички
други въпроси, предвидени в устава и свързани с дейността на МИГ. Общото събрание
може да отменя решенията на другите органи на Сдружението и решенията му са
задължителни за другите органи на МИГ.
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Фигура 1. Представителност на различните сектор в ОС и УС на МИГ ТервелКрушари

Колективен управителен орган на МИГ е Управителния съвет (УС). Членовете на
УС са девет физически и юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на
МИГ Тервел-Крушари, представляващи трите основни сектора – публичен, нестопански и
стопански. Председател на УС, избран от Общото събрание, съгласно Устава на
Сдружението, е кметът на община Тервел. Той членува в МИГ в качеството си на
представител на общината. За юридическите лица в състава на УС в решението за
регистриране на Сдружение МИГ Тервел-Крушари в Добричкия окръжен съд изрично е
вписано кое физическо лице представлява юридическото лице в състава на върховния
колективен и на управителния орган на МИГ.
Публичният сектор в УС е представен от двете общини Тервел и Крушари, които
участват в състава на УС на МИГ Тервел-Крушари. Те се представляват от лицата, които са
упълномощени да ги представляват пред Сдружението чрез съответните решения на двата
общински съвети. Публичният сектор съставлява 22.22 % от общия брой членове на УС.
Стопанският сектор е представен от четири лица (44,44 % от членовете на УС), двама
представители на сектор производство и сектор услуги, и двама земеделски производители.
Представителите на неправителствения сектор са трима (33,33 % от членовете на УС),
представители на читалищата в гр. Тервел и в с. Крушари и представител на спортна
дейност.
Компетентността на УС е определена от ОС и Устава, в съответствие с разпоредбите
на ЗЮЛНЦ и съобразно целите и предмета на дейност на МИГ Тервел-Крушари по
прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на общата територия.
УС организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС, разработва програма за
дейността и бюджета на Сдружението и ги предлага за гласуване от ОС, подготвя проекти
за вътрешно-устройствени актове на Сдружението, осигурява и се разпорежда с
имуществото и финансовите средства на Сдружението, съгласно приетия бюджет и при
спазване на Устава, отчита се за дейността си пред ОС, изготвя предложения за формиране
на парични фондове на Сдружението, определя реда и организира провеждането на
дейността на Сдружението и носи отговорност за това, определя щатния/наетия състав на
Сдружението, внася в ОС молбите за членство в Сдружението.
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Специфичните функции на УС на МИГ, свързани с прилагането на СВОМР на
територията са следните: УС избира и предлага да бъде освободен от длъжност:
Изпълнителния директор; служителите, ангажирани с прилагането на СВОМР, реализирана
от Сдружението, при спазване на изискванията на Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“, приложими към персонала на МИГ; избира Комисиите за
избор на проекти към МИГ от състава на Сдружението (извън членовете на УС), служители
на МИГ и външни експерти-оценители, при съобразяване с квалификацията, опита и
професионалната подготовка на съответните членове на Сдружението и при стриктно
спазване на Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и утвърдените като част от СВОМР
Процедури за прилагане на СМР; утвърждава детайлни насоки и документи за
кандидатстване на потенциалните бенефициенти по всяка от мерките на СВОМР; одобрява
външни експерти за подбор, оценка и мониторинг на проекти, с цел осигуряване на
обективност, публичност и прозрачност; взема окончателни решения за финансиране на
проекти по Стратегията; управлява бюджета на Сдружението; избира представители на
Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони; взема окончателни
решения за кандидатстване на Сдружението с проекти за финансиране на дейността му.
Описание на 1) състава на членовете на ОС на МИГ Тервел-Крушари, както и сектора
и заинтересованата страна, на които са представители; и 2) членовете на УС, организациите
и секторите, които представляват, се съдържа в Приложение 10 „Списък на членовете на
колективния върховен орган и на управителния орган на МИГ”.
Фигура 2. Схема на организационната структура на МИГ Тервел-Крушари
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8.2. Управление на МИГ
1)

Органи за управление и контрол

Съгласно Устава на Сдружение МИГ Тервел-Крушари, негови основни органи са
Общото събрание (ОС), Управителния съвет (УС) и Контролния съвет. Други временни и
постоянни структури могат да бъдат създавани съобразно интересите и потребностите на
членовете на МИГ Тервел-Крушари и за постигане на целите му.
Управлението на МИГ Тервел-Крушари се осъществява при следните йерархични
нива (представени на Фигура 2 горе):
Общо събрание на МИГ Тервел-Крушари: Това ниво на стратегическо управление
приема и изменя Устава на Сдружението, приема и освобождава членове, приема и изменя
основния планов инструмент на сдружението – Стратегията за местно развитие. ОС е
органът, който избира и освобождава членове на УС и неговия председател, както и
членовете и председателя на Контролния съвет (органа за контрол на МИГ ТервелКрушари). Всички решения, които следва да бъдат приети, изменени или отменени и са в
сферите на компетентност на ОС, визирани в Устава на сдружението, подлежат на
гласуване от ОС.
Управителен съвет на МИГ: Това е Върховният управителен орган на МИГ ТервелКрушари. УС се избира от ОС за срок от 5 години. Това ниво на управление взема всички
решения, които касаят прилагането на процедурите за реализиране на СМР и оперативната
работа на Сдружението. На гласуване от УС подлежат всички решения, които произтичат
от конкретни ангажименти на този орган, разписани в Устава или в разделите на приетата
от ОС Стратегия за местно развитие.
Председател на УС: Представителна власт по отношение на Сдружение МИГ ТервелКрушари има Председателят на УС, който съгласно Устава на МИГ се избира от ОС.
Председателят на УС ръководи дейността на Сдружението, представлява го пред трети
лица, пред държавните органи, обществените организации и други физически и
юридически лица в страната и чужбина, подготвя и предлага проекти за решения на УС,
свиква и ръководи заседанията му, отчита се за дейността си пред Управителния съвет, след
одобрение от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение
на Изпълнителния директор и всички служители, ангажирани с прилагането на СВОМР,
реализирана от Сдружението, подписва договори за финансиране на проекти от страна на
Сдружението с бенефициенти от местните общности при прилагането на Стратегията за
местно развитие на територията. Решенията, които взема Председателят на УС са в
изпълнение на вече приети от ОС и УС решения и са свързани с прилагането на тези
решения в работата на МИГ. Решенията, които взема Председателят на УС могат да бъдат
контролирани от КС, УС и ОС.
Изпълнителен Директор: Осъществява оперативното управление на МИГ ТервелКрушари; организира изпълнението на решенията на УС и ОС; осигурява стопанисването
и опазването на имуществото на Сдружението; отговаря за разработването на планове,
програми, отчети и становища за дейността на Сдружението; изготвя и представя на УС
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годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие; осъществява
наблюдение върху изпълнението на проектите, финансирани по Стратегията за местното
развитие; за дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет и
Общото събрание.
Това ниво на управление е отговорно за ежедневната дейност на МИГ ТервелКрушари, както и за подготовката на проекти за решения, които следва да вземат ОС и УС
и които касаят прилагането на СМР. Нивото на компетентност и умения на изпълнителния
директор, както и правилната му преценка за необходимостта от предлагане на проект за
решение на управителните органи на МИГ влияят в голяма степен върху ефективността в
процеса на изпълнение на СМР.
Основен контролен орган на МИГ Тервел-Крушари е Контролният съвет на МИГ.
Контролният съвет (КС) се състои от не по-малко от 3 лица, членове на Сдружението, които
се избират от ОС за срок от 5 години. Контролният съвет следи за изпълнението на
решенията на ОС и УС и упражнява контрол върху дейността на УС, проверява и
контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване имуществото
на Сдружението.
2)
Описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и
персонала.
Изискванията по отношение на образование, опит и квалификация за всяка от
позициите в екипа на МИГ са утвърдени с решение на УС на МИГ от 10.05.2016 г. като
задължителен елемент от длъжностните характеристики за всяка позиция. Те са съобразени
с минималните изисквания съгласно Наредба №22/14.12.2015 г. Съгласно решението на УС,
МИГ Тервел-Крушари ще изпълнява функциите си на:
•
организация, разходваща безвъзмездна финансова помощ за местни
инициативни групи, одобрени по Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие“ и мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“;
•
организация, регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ и работеща в съответствие с
приложимото към предмета на дейността й законодателство,
чрез екип от служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен
директор, експерт по прилагане на стратегията за ВОМР и координатор за община
Крушари.
Правата, задълженията и отговорностите на всички заети в екипа на МИГ служители
са разписани в приети от УС на МИГ длъжностни характеристики за всяка от позициите
(Приложение 17 „Длъжностни характеристики на екипа”). Екипът на МИГ, включително
изпълнителния директор, се назначават и освобождават от Председателя след одобрение от
УС, съгласно Устава на МИГ Тервел-Крушари.
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Изпълнителен директор: избира се от Управителния Съвет, а трудов договор с него
сключва Председателят на УС. Правомощията на изпълнителния директор са определени в
устава на МИГ и в трудовия му договор. Минимални изисквания и квалификация:
1.
Завършено висше образование, степен „магистър“;
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;
Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР: Минимални изисквания и
квалификация:
1.
Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2.
Професионален стаж най-малко две години;
3.
Познаване на нормативната база, регламентираща прилагането на ПРСР.
Координатор за Община Крушари: Минимални изисквания и квалификация:
1.
Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2.
Професионален стаж най-малко две години;
8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за
ВОМР
Сдружение с нестопанска цел МИГ Тервел-Крушари е учредено през 2010 г. и вече
седем години работи активно, поддържа и надгражда капацитета си за постигане на
основната си цел: „Осигуряване на подкрепа на общността на територията на общини
Тервел и Крушари за реализирането на интегрирана стратегия за устойчиво развитие
на територията посредством прилагането на подхода ВОМР като инструмент за
децентрализирано развитие на територията на общини Тервел и Крушари и насърчаване
“ученето чрез правене” в местната общност, повишавайки нейния капацитет за планиране“.
Капацитетът на МИГ Тервел-Крушари за изпълнение на настоящата Стратегия за
водено от общността местно развитие се формира от съвкупният опит и експертиза, както
и от активното и плодотворно взаимодействие и сътрудничество между членовете на
Общото му събрание, Управителния съвет и неговия Председател, на Изпълнителния
директор и екипа, и на наеманите външни консултанти и експерти, натрупани при
прилагането на предходната СМР 2012-2015г. Устойчивостта на управлението на МИГ
Тервел-Крушари се проявява чрез запазването на ключови фигури сред членовете на
Общото Събрание, на Управителния Съвет, Председателя на УС и Изпълнителния
директор. Едновременно с това, с оглед на още по-доброто отговаряне на потребностите на
територията на МИГ-а, са приети нови членове на Общото събрание, представляващи
уязвимите групи на територията. Разширява се и капацитета на самия екип на МИГ-а чрез
включването на координатор за община Крушари и откриването на изнесен офис, достъпен
за хора с увреждания.
Експертизата и опита на членовете на Общото събрание съответстващ на целите и
предмета на дейност на Сдружението, са подробно представени в Приложение 23-1.
Представителството на заинтересованите страни във върховния колективен орган е
синтезирано в табличен вид:
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Таблица 6. Представителството на заинтересованите страни в ОС
Групи Заинтересовани страни

1/ членовете на общинската
администрация

Община
Тервел
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР
1

Община
Крушари

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР
2/ представители на читалищата и
2
читалищните настоятелства
3/ граждански организации,
4
асоциации, сдружения и фондации,
в т.ч.:
- на жени
1
- на роми
1
4/ граждани - педагози /работещи с
5
деца/
СТОПАНСКИ СЕКТОР
5/ Земеделски стопани – растениевъди
5
и животновъди и преработващи земед.
продукция, в т.ч.:
- Зърнопроизводство и технически
1
култури
- Овощарство - преработка
1
- Зеленчукопроизводство –
1
преработка
- Етерично-маслени култури
1
- Животновъдство
1
6/ Микро, малки и средни
6
предприятия извън земеделието, в т.ч.:
- производства
2
- услуги
2
- транспорт
1
- туризъм
1
ОБЩО
23

МИГ ТервелКрушари

1

2

3

5

1

5

5

3

8

3

4
1
1

1

1
1
7

1
9

2
2
1
2
32

Първата Стратегия за местно развитие за програмен период 2007-2013 г. беше одобрена
и изпълнена в рамките на договор № РД 50-97/13.06.2012 г. с Министерството на
земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
финансиране изпълнение на стратегия за местно развитие (СМР) по ос 4 „Подход Лидер“
на ПРСР 2007-2013 г. Три от основните изводи от независимата Финална оценка на
изпълнението на СМР 2012-2015г. на МИГ Тервел-Крушари, извършена през септември
2015г.5, формулират ключовите елементи от капацитета и успешния опит на МИГ:
1.
Създадено и развито устойчиво партньорство, което балансира и насърчава
интегрирано участие на всички сектори при развитие на територията, също така стимулира

5

http://www.mig-tk.org/images/analysis/ocenka-2015.pdf
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развитие на капацитет за управление на територията както при гражданските и бизнес
организации, така и при местните власти;
2.
Наличие на професионално подбран и изграден екип за управление на МИГ.
Добри управленски и административни познания и умения, осъзната роля към местната
общност – да насърчава инициативността, да обучава, да подпомага и обгрижва
потенциални кандидати и бенефициенти на СМР;
3.
Екипът на МИГ-а осигурява външни консултанти за периода на изпълнение на
стратегията, които са на разположение на местната общност и предоставят целенасочена
услуга и помощ при формулиране и развитие на проектната идея, при подготовката и
разписването на проекта, както и при управление, реализиране и отчитане на извършените
дейности.
Натрупаните до този момент знания, опит и експертиза, както и сътрудничество и
партньорство между отделните органи, изпълнителния директор и експерти на МИГ, ще
бъдат използвани и надграждани и през новия програмен период за изпълнението на
настоящата Стратегия за водено от общностите местно развитие.
8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка
Системата за мониторинг и оценка на прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ
Тервел-Крушари има следните основни функции: (1) систематично събиране и анализ на
информация през целия период на действие на СМР; (2) обективна оценка на хода на
изпълнението й; и (3) подпомагане на вземането на решения за ефективно управление на
Стратегията. По този начин системата осигурява регулярно наблюдение върху планираните
резултати, съпоставяне на постигнатото с планираното и наблюдение на ефекта върху
територията. Водещите компоненти в системата за мониторинг и оценка са:
информационно осигуряване на мониторинга; индикаторите за измерване степента на
изпълнение на СВОМР; механизъм за измерване и проследяване на индикаторите; оценка
на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.
1)

Информационно осигуряване на мониторинга

Въпросът

за събираемостта на данните за самото оценяване е изключително важен – те
следва да са редовни и официализирани, верифицирани, релевантни и прости. Това налага
да се осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация между екипа
на МИГ и Регионалното статистическо бюро, Областна служба „Земеделие“ и Областна
дирекция по безопасност на храните в Добрич, да се ползват специализирани данни от
ведомствата на територията на двете общини, да се събира информация от представители
на сектори и общности на територията, да се обобщава постъпващата в МИГ информация.
2)

Индикатори за измерване степента на изпълнение на СВОМР

МИГ наблюдава и контролира качеството на изпълнението на Стратегията, като следи
степента на постигане на индикаторите за изпълнение, целевите индикатори и индикатори
за резултат.
Индикаторите за изпълнение на Стратегията са: общо публични разходи –
договорирани и платени, брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на
одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на
подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой
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и стойност на успешно приключилите проекти. Финансовите индикатори за изпълнение на
Стратегията ще бъдат отразявани и достъпни в електронната страница на МИГ. В
страницата има Регистър на заявленията, в който се отразява всяко постъпило проектно
предложение – кандидат, проект, дата на подаване, стойност и статус. След всеки етап на
преминала оценка, информацията за статуса на проектите се актуализира. Тъй като в
електронната страница автоматично се генерират и обобщени данни за всички постъпили
заявления и договори, в нея по всяко време ще бъдат видни стойностите на индикаторите
за изпълнение на СВОМР, с което се постига прозрачност по отношение изпълнението на
Стратегията.
Целеви индикатори – измерват изпълнението на стратегията в количествено
изражение – брой подкрепени микропредприятия, брой подкрепени земеделски стопанства,
инвестиции за иновации, брой население на територията с осигурен пряк достъп до услуга,
брой създадени работни места (включително за жени).
Индикатори за резултат – измерват ефекта от приложението на Стратегията върху
бенефициентите и населението, т.е. какви са получените предимства за тях –намаляване на
нивото на безработицата на територията, повишени доходи, подобрено ниво на предлагани
услуги на територията.
За целите на мониторинга, Стратегията за ВОМР определя целевите стойности на
индикаторите, спрямо които се измерва изпълнението на Стратегията по отделните
приоритети и мерки. Бенефициентите залагат в проектните предложения прогнозни
стойности за индикаторите за изпълнение и на индикаторите за резултат, които конкретният
проект си поставя за цел да постигне. От бенефициентите ще се изисква да посочат в
заявленията си кои ще са източниците на информация за различните индикатори, като те
трябва да са официални и проверими.
Отговорност на екипа на МИГ е да гарантира събирането на данни, които са обект на
мониторинг и са необходими за отчитане изпълнението на Стратегията, както и
въвеждането на тези данни в Информационната система по ЛИДЕР, която е разработена и
предоставена от МЗХ.
3)

Механизъм за измерване и проследяване на индикаторите

Основни средства за извършване на мониторинг от МИГ са информационната система
по ЛИДЕР (на МЗХ); таблицата за наблюдение на изпълнението на индикаторите;
мониторинговите посещения (посещения на място); и докладите на бенефициентите.
В Информационната система по подхода ЛИДЕР на МЗХ се въвежда информация
за постъпилите заявления, като в нея се отразява целия процес на кандидатстване,
оценяване, договаряне и изпълнение на проектите. Базата данни на информационната
система ще се използва за оперативно следене хода на изпълнението на проектите през
целия им жизнен цикъл. От нейната база данни може да се генерира обобщена информация
относно напредъка и степента на изпълнение на Стратегията на МИГ.
Таблица за наблюдение изпълнението на индикаторите на МИГ Тервел-Крушари:
Ще бъде изготвен елементарен програмен продукт във вид на набор от електронни таблици
за следене изпълнението на индикаторите – както общи, така и по мерки. В тях ще залегнат:
целевите стойности на индикаторите, залегнали в Стратегията; прогнозните стойности на
индикаторите в договорираните проекти; текущото изпълнение на индикаторите по
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прилагане на Стратегията. Воденето на Таблицата за наблюдение изпълнението на
индикаторите ще бъде отговорност на експерта по прилагане на стратегията за ВОМР,
който ще актуализира информацията в нея с постъпването на нов проект, постъпване на
доклад от мониторингово посещение и постъпване на доклад от бенефициент за отчитане
на изпълнението.
Мониторингови посещения: По всеки проект се осъществяват мониторингови
посещения (посещения на място) по предварително изготвен график, но могат да се
инициират и по преценка на Изпълнителния директор. Той възлага по свое усмотрение или
по искане от РА или УО, на членовете на екипа или на привлечени външни експерти, да
извършат посещение на място за установяване хода на изпълнение на проектите, степента
на постигане на предвидените резултати в сравнение с планираните индикатори, проверка
и одобряване на ефективността на разходите при подадени заявки за междинни /
окончателни плащания по проектите, подкрепени от Стратегията за ВОМР. В случаите на
проекти, включващи строително-монтажни работи, се прави посещение на място и преди
стартирането на работите.
Резултатите от посещенията на място се документират от извършилия ги служител от
офиса на МИГ или привлечен външен експерт в „Доклад от посещение на място на проект
...”. Докладът се изготвя по стандартизиран образец, съобразен с индикаторите за
мониторинг и оценка за конкретния проект. Докладът от всяко мониторингово посещение
се представя за запознаване и утвърждаване от Изпълнителния директор в 5-дневен срок от
посещението на място. След утвърждаването му, с данните от Доклада се актуализира
информацията за проекта в Информационната система по ЛИДЕР, доколкото резултатите
от посещението касаят базата данни на системата, както и в Таблицата за наблюдение
изпълнението на индикаторите.
Доклади на бенефициентите за отчитане на изпълнението: Изпълнението на
проектите се проследява чрез доклади от бенефициентите – междинни и окончателни.
Междинните доклади се изготвят от бенефициентите и представят при внасяне на заявка за
междинно плащане, а окончателните – при внасяне на заявка за окончателно плащане. В
междинните доклади се отразява текущото състояние на заложените в проекта индикатори.
В окончателния доклад се отразяват стойностите на индикаторите към момента на
приключване на проекта. При постъпване на докладите на бенефициентите, представената
в тях информация относно индикаторите се сравнява със залегналите в проекта целеви
стойности на индикаторите и експертът отразява постигнатите индикатори в поддържаната
Таблица за наблюдение изпълнението на индикаторите. Изп. директор може да възложи
проверка на място на вписаните в доклада данни. В случай когато залегналите в проекта
индикатори не са постигнати при неговото окончателно отчитане, експертът изготвя
становище, което се внася за разглеждане в УС. УС взема решение как да се процедира,
включително може да изпрати уведомление до ДФЗ с предложение за финансова корекция.
4)

Годишни доклади

Годишните доклади се изготвят от екипа на МИГ, като водеща фигура и главен
отговорник за това е изпълнителният директор. УС разглежда и одобрява годишните
доклади и заключителния доклад за изпълнение на Стратегията. Годишните докладите
съдържат информация за: (1) постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите,
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мерките и индивидуалните проекти и схеми за подпомагане; (2) финансовото изпълнение
на проектите; (3) действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при
изпълнение на Стратегията, включващи мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и
създадените механизми за събиране на данни; преглед на всички значителни проблеми,
възникнали в процеса на изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
мерките за осигуряване на публичност; мерките за постигане на необходимото съответствие
със секторните политики и програми, както и коректното прилагане на всички заложени в
стратегията или изискуеми от УО/РА процедури.
5)

Външни оценки на Стратегията за ВОМР

Оценките представляват независим анализ, чиято крайна цел е да се усъвършенства
управлението и/или изпълнението на Стратегията. Те са инструмент за подобряване на
ефективността и ефикасността на финансовата подкрепа, която бенефициентите получават
по Стратегията за ВОМР, както и за установяване въздействието и устойчивостта на
постигнатите резултати. Дейностите и разходите по оценка и одит ще се финансират от
бюджета на управление на Стратегията за ВОМР и се различават от изготвянето на
годишните доклади за отчитане на изпълнението на СВОМР.
Предвижда се изготвянето на Междинна техническа оценка и Финална техническа
оценка по прилагането на Стратегията да бъде възложено на външни експерти.
Междинната оценка ще се извърши в края на втората изтекла цяла година от стартиране
прилагането на Стратегията и ще придружава Годишния доклад за отчитане изпълнението
на Стратегията за тази година, като оценява реализираната част от Стратегията към този
момент. Резултатът от оценката може да бъде основание за искане за промени в
Стратегията, ако се прецени необходимост от такова действие.
В годината на приключване прилагането на Стратегията за ВОМР МИГ ще възложи на
външни експерти изготвянето на Финална оценка за техническото изпълнение на
планираните дейности при прилагането на Стратегията за целия период на изпълнението й.
Финалната оценка ще разглежда степента на усвояване на средствата и социалноикономическото въздействие на Стратегията върху територията на МИГ. Тя ще
идентифицира факторите, довели до успеха или неуспеха при изпълнението на Стратегията,
включително възможността за устойчивост и идентифициране на добри практики.
Освен планираните две оценки, могат да бъдат извършвани и извънредни оценки,
когато чрез Информационната система по ЛИДЕР или от Таблицата за наблюдение
изпълнението на индикаторите се установи значително отклонение от първоначално
поставените цели. В този случай УС на МИГ ще анализира риска от неизпълнение на
Стратегията и при констатация, че съществува такъв риск, ще бъде предизвикано
извършването на извънредна оценка за сметка на МИГ.
Персоналът на МИГ има задължението да предоставя изискваната от оценителите
информация. След изготвянето на докладите за оценка, изпълнителният директор с
помощта на персонала на МИГ съставя план за действие за изпълнение на препоръките от
оценките. Изпълнителният директор внася плана за действие за одобрение от УС.
Одобрените доклади от оценките и Плана за действие се публикуват на Интернет сайта
на МИГ.
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Финансов одит се извършва задължително в края на периода на прилагане на
одобрената стратегия. Финансов одит може да се възложи и в случай, че годишния оборот
на МИГ надхвърли праговете, над които такъв одит е задължителен. Годишният доклад за
последната година от изпълнението на стратегията се придружава от Финална техническа
оценка и от Одиторски доклад за изпълнение на финансовата политика на МИГ при
реализиране на одобрената стратегия и извършените за целия отчетен период разходи.
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9. Индикатори за мониторинг и оценка
9.1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР
Индикаторите за цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР са неразделна част
от общата система за наблюдение и оценка на СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, описано
в т.8.4. Разработени са специфични целеви индикатори и индикатори за резултат, който да
отговарят най-добре на характеристиките на територията на МИГ Тервел-Крушари.
Таблица 7. Индикатори за изпълнение на цялата Стратегия за ВОМР 2016-2020г.
Индикатори

Мерни
единици
Индикатори за изпълнение
Общо договорирани публични разходи
Лева

Стойност
и
2 933 000

Успешно изпълнени проекти

Брой

Създадени нови работни места по проектите

Брой

Подкрепени земеделски стопанства

Брой

20

Подкрепени микропредприятия (за неземеделски бизнес и за
преработка)

Брой

14

Общ размер на инвестициите за иновации

Лева

530 000

Разкрити нови работни места в резултат на проектите
Индикатори за резултат

Брой

35

Модернизирани малки и средни земеделски стопанства

Брой

20

Нови, подобрени или разширени бизнес дейности и услуги

Брой

14

Нови и/или подобрени работни места за жени, за младежи,
за представители на уязвими групи

Брой

17

54

41
Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и
разнообразяване на икономическите дейности
Целеви индикатори

Иновации (в продукти, услуги, др.) прилагани в територията
Брой
Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално
приобщаване и общо подобряване на качеството на живот
Целеви индикатори

6

Населени места със създадени нови услуги за населението им

Брой

8

Населените места с подобрена малка инфраструктура
Индикатори за резултат

Брой

8

Население ползващо подобрени/разширени услуги

Бр. жители

7 000

Население с подобрена/ обновена инфраструктура

Бр. жители

10 000

Разкрити нови работни места в резултат на проектите
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Брой

6

9.2 Индикатори по мерки
M04 Инвестиции в материални активи (член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Име на индикатора

Мерна
единица

Целева
стойност

Общо публични разходи

Лева

908 400

Подпомогнати земеделски стопанства

Брой

20

Земеделски
стопанства,
получили
подкрепа
в
приоритетните за СВОМР сектори: животновъдство,
пчеларство,
трайни
насаждения,
зеленчукопроизводство, етерично – маслени култури

Брой

10

Подпомогнати млади земеделски стопани до 40 г.

Брой

9

Площ, засегната от инвестиции за напояване

Дка

50

Брой нови работни места

Брой

5

Индикатори за изпълнение

Целеви индикатори

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Име на индикатора

Мерна
единица

Целева
стойност

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи в лева

Лева

41 600

Подпомогнати бенефициенти

Брой

4

Проекти на земеделски стопани за инвестиции в
преработка на суровини от приоритетните за СВОМР
сектори: животновъдство и пчеларство, трайни
насаждения, зеленчукопроизводство, етерично – маслени
култури

Брой

4

Изградени мощности за нови за територията преработки

Брой

3

Открити нови работни места

Брой

10

Целеви индикатори
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M06 Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Име на индикатора

Мерна
единица

Целева
стойност

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи в лева

Лева

683 000

Подпомогнати бенефициенти

Брой

8

Нови за територията производства или услуги

Брой

3

Проекти на жени или млади хора до 40 г.

Брой

3

Открити нови работни места

Брой

20

Целеви индикатори

М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013)
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура
Име на индикатора

Мерна
единица

Целева
стойност

Лева

1 150 000

Брой

8

Подпомогнати обекти на образователна инфраструктура

Брой

2

Подпомогнати обекти на социалната инфраструктура

Брой

2

Брой
жители

10 000

Брой

8

Брой

6

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи в лева
Проекти подпомогнати по мярката за инвестиции в
малка по мащаби инфраструктура
Целеви индикатори

Население, което се ползва от подобрени услуги/
инфраструктура
Населени
места,
инфраструктура

в

които

има

Нови работни места

70

реновирана

Подмярка 19.7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство
Име на индикатора

Мерна
единица

Целева
стойност

Лева

150 000

Проекти в подкрепа за проучвания/инвестиции,
свързани с природното и културното наследство на
територията

Брой

8

Брой жители, които са взели участие в мероприятия,
финансирани от подкрепени по мярката проекти

Брой

2 000

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи
Целеви индикатори
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10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация
Сдружение МИГ Тервел-Крушари е изградено и функционира, спазвайки няколко
ключови принципа, водещия сред които е „Равенство, взаимно уважение между членовете
без оглед на пол, раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член,
участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му“.
Настоящата Стратегия за ВОМР съответства и допринася по следните начини за:
•

Прилагане на принципа на равенство между половете:

Този принцип се отнася до желаното равенство между двата пола във всички сфери
на живота, включително наемането на работа, образованието и социалните права,
участието в обществения живот и управлението. Във върховният колективен орган на
МИГ Тервел-Крушари, жените са 14 а мъжете са 18, а в екипа съотношението на
мъже/жени е 1:2. По този начин се прилага на практика принципа на равенство между
половете в управлението на МИГ-а. По отношение на Стратегията, по подмярка 6.4. за
неземеделски бизнес се приоритизират проекти, разработвани от жени-предприемачи.
•

Допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности:

Равните възможности означават различните сфери на обществото и жизнената среда
(услуги, дейности, информация и др.) да бъдат достъпни за всички, включително и за
уязвимите групи от хора. Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари ще допринесе
за утвърждаване на принципа на равните възможности на територията чрез специфична
цел 2.1. като подобри състоянието и достъпа до образователна, спортна, културна
инфраструктура и услуги за местното население, включително уязвимите групи на
територията. По мерките от приоритет 1 се насърчава приоритетно наемането на лица от
уязвими и малцинствени групи. По мерките от приоритет 2 се насърчава реализирането на
проекти в обекти, които обслужват предимно лица от малцинствените групи, или в
населени места с над 20% население от малцинствени групи. По мярка 19.7.6 приоритет
се дава на проекти за популяризиране на културното наследство на малцинствени
общности.
•

Създаване на условия за превенция на дискриминацията:

Дискриминацията се определя като разграничение между хората на базата на
определени характеристики и без оглед на личните им качества, като това разграничаване
поставя някои от тях в по-неравностойно положение. Територията на МИГ ТервелКрушари се характеризира с етническа и религиозна толерантност, което е предпоставка
за превенция на дискриминацията. В Общото събрание на МИГ-а има представители и на
трите етноса от територията – българи, турци и роми. Стратегията за ВОМР на МИГ
Тервел-Крушари ще доприняся за утвърждаването на толерантни и недискриминационни
условия и отношения между всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти
по всички мерки.
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10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда)
Територията на МИГ Тервел-Крушари се характеризира със запазена околна среда и
богато природно наследство, представено от двете защитени зони от европейската
екологична мрежа Натура 2000 – Сухата река и Хърсовска река. С оглед опазването на
околната среда, за проектите и дейностите по Стратегията, които включват инвестиционна
подкрепа, задължително се изисква положително решение за оценка за въздействието
върху околната среда (ОВОС). Проектите, попадащи в зоните 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. Това гарантира отчитане на изискванията и съобразяване на инвестиционните
намерения със задължителните елементи на Националната екологична мрежа, поставени
със заповедите за управление на местата по Натура 2000. В допълнение, по специфична
цел 2.2. ще се подпомага опазването, подобряването и популяризирането на местното
природно наследство, което ще допринесе за постигането на устойчивост на територията
и общността.
10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността
Насърчаването на заетостта на местното население, особено на жените и младите
хора, както и подобряването на конкурентоспособността на малките и средни земеделски
производители, преработватели и предприятия са във фокуса на приоритет 1 на
Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари, за който е заделен 55,7% от общия
бюджет на Стратегията.
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове
Програмите на Структурните фондове през периода 2014-2020г. са насочени към
постигането на 11 тематични цели, залегнали в Стратегията „Европа 2020“. Приоритетите
и целите на Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари ще допринесат за постигането
на следните тематични цели:
ТЦ3 - Конкурентоспособност на малките и средни предприятия;
ТЦ6 - Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите;
ТЦ8 - Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила;
ТЦ9 - Социално приобщаване и борба с бедността;
ТЦ10 - Обучения, умения и учене през целия живот;
ТЦ11 - Изграждане на институционален капацитет.
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