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1. Описание на МИГ:
(не повече от 3 страници)
1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:
- списък на общините, обхванати Община Куклен ЕКАТТЕ: 40467
от МИГ;
Община Асеновград ЕКАТТЕ: 00702
( без адм. център на община Асеновград – гр. Асеновград в
строителните му граници)
- списък на населените места,
Община Куклен: 1) гр. Куклен; 2) с. Добралък; 3) с. Гълъбово; 4) с.
обхванати от МИГ;
Руен; 5) с. Цар Калоян; 6) с. Яврово
Община Асеновград: 1) с. Врата; 2) с. Жълт Камък; 3) с. Конуш; 4)
с. Мостово; 5) с. Нови извор; 6) с. Стоево; 7) с. Червен; 8) с. Бачково;
9) с. Горнослав; 10) с. Златовръх; 11) с. Косово; 12) с. Мулдава; 13) с.
Орешец; 14) с. Тополово; 15) с. Бор; 16) с. Добростан; 17) с. Избегли;
18) с. Леново; 19) с. Нареченски бани; 20) с. Патриарх Евтимово; 21)
с. Три могили; 22) с. Боянци; 23) с. Долнослав; 24) с. Козаново; 25) с.
Лясково; 26) с. Новаково; 27) с. Сини Връх; 28) с. Узуново.
Общо 34 населени места: 6 населени места от територията на
ОБЩИНА КУКЛЕН и 28 от територията на ОБЩИНА
АСЕНОВГРАД, без административния център - гр. Асеновград в
строителните му граници.
- брой жители на териториите,
По данни на НСИ към 31.12.2016 г. жителите на територията
обхванати от МИГ.
обхваната от МИГ – Куклен – Асеновград възлиза на 18 828 души.
Община Куклен: 6 327 души
Община Асеновград (без гр. Асеновград в строителните му
граници): 12 501 души
1.2. Карта на територията:
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Територията на „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград“ е с обща площ от 813,77 кв. км.,
разположена в Тракийската низина по северните склонове на Родопите. и включва две административнотериториалните единици – община Куклен и община Асеновград, попадащи в Южен централен район за
планиране, област Пловдив. Териториите, включени в ареала на МИГ имат непрекъсната географска
връзка по между си. На юг територията граничи с общини Чепеларе, Лъки, Баните Черноочене на север с
общините Родопи и Садово на запад с община Родопи на изток с община и Първомай. В обхвата на
територията попадат общо 34 населени места, всички 6 населени места на община Куклен и 28 населени
места от община Асеновград без общинският център – гр. Асеновград в строителните му граници.
Територията на МИГ е с изключително благоприятно географско местоположение – през нея минават
важни транспортни коридори, има достъп до шосеен, железопътен и въздушен транспорт. В територията
се съчетават плодородието на полето с прохладата на планината, здравословен умерен климат, красиви
пейзажи и разнообразен ландшафт.
2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:
(не повече от 2 страници)
2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени
обсъждания):
Процесът по учредяване на МИГ Куклен – Асеновград и разработването на Стратегия за водено от
общностите местно развитие е реализиран в съответствие с целите, задачите и планираните дейности в
рамките на проект, изпълняван от община Куклен в партньорство с община Асеновград и партньори от
стопанския и нестопанския сектор от територията по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности"
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., спазвайки принципите на новата политика
на ЕС за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и общите приниципи за стратегическо
планиране. В процеса по учредяване на МИГ и разработването на Стратегията бяха въвлечени различни
обществени групи, чието мнение е важно за вземането на решения от местната общност. В рамките на
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информационната и обучителни кампании бяха ползвани активно съществуващите Интернет страници на
общините Куклен и Асеновград, както и интернет страницата създадена за нуждите на бъдещия МИГ,
които служиха като специфичен информационен канал за предоставяне на актуална информация по
прилагането на подхода ВОМР - среда за дискусия и обсъждане на основни възможности и механизми
сред заинтересованите страни за конкурентноспособно развитие на територията. Процесът се реализира и
премина през няколко етапа:
1. Първият етап в аналитичен:
В рамките на този етап бяха изготвени два вида проучвания. 1) Изготвено е задълбочен анализ и
проучване на цялостната територия на МИГ, в това число: географски, демографски, социално-културни,
икономически, инфраструктурни и административни характеристики на територията. Идентифицирани са
основните проблеми на територията и анализираните сектори, изведени са препоръки и възможни начини
са преодоляване на идентифицираните проблеми, както и препоръки по какъв начин Стратегията за
ВОМР би могла да адресира идентифицираните проблеми и да използва и доразвие силните страни на
региона. Идентифицирани са заинтересованите страни на територията на МИГ и секторите, в които
попадат, изготвен в SWOT анализ. Описани са подробно потребности на уязвимите групи. 2) Второто
проучване включва анкетно проучване, целящо да провери нагласите на местните общности и да
идентифицира какви са проблемите според тях и какви са възможните начини за решаването им.
В резултат на Аналитичния етап е събирана и анализирана първичната и вторична информация,
направена е оценка на състоянието на ресурсите и на проектната ориентираност и готовност на
заинтересованите страни на територията на общините Куклен и Асеновград, оценка на проблемите на
територията и на нейния основен потенциал. На тази база се идентифицират възможностите за устойчиво
икономическо и социално развитие, базирано на ефективно използване на наличните местни ресурси и
потенциал, отчитайки специфичните нужди и проблеми на земеделските стопанства, на фирмите, на НПО
и местните публични власти. Идентифицирани бяха различни потенциални инициативи и бъдещи
проекти в рамките на финансовите възможности на Стратегията за ВОМР на МИГ за новия програмен
период 2016–2020 г.
2. Вторият етап - организиране на тематични обучения за екипа и местната общност с цел
запознаване със същността на подхода ЛИДЕР, функциите и ролята на МИГ, стъпките и
принципите за разработване на СВОМР.
Бяха проведени общо 4 обучения: 2 обучения на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите,
проведени в гр. Куклен и с. Тополово, в които взеха участие 20 човека, както и 2 обучения на местни
лидери, проведени в с. Избегли и с. Боянци за 47 представители на местната общност. Създаването на
капацитет на екипа на МИГ и на местните лидери се оценява като ключов фактор не само за подготовката
на стратегическия документ, но и във връзка с изграждането на социален капитал на местната общност,
какъвто дефицит бе установен по време на първия етап от процеса.
3. Трети етап – провеждане на информационна кампания и популяризиране на процеса.
Този етап беше свързан с подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места,
където се проведоха общо 8 бр. срещи, семинари и конференции: 3 бр. информационни срещи с 40
участници; 3 еднодневни информационни срещи/семинари с 66 участника общо; 2 бр. еднодневни
информационни конференции с 105 участници.
4. Пети етап – учредяване на Сдружение “МИГ – Куклен – Асеновград“.
На 30.03.2017 г. в гр. Куклен е проведено учредително събрание за създаване на Сдружение „МИГ –
Куклен – Асеновград“. На събранието са присъствали 45 участника представители на различните
заинтересовани страни от територията. Сдружението е вписано в регистъра на Окръжен съд – Пловдив с
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Решение № 182/09.05.2017 г.
5. Четвърти етап - подготовка на Стратегията за ВОМР (сформиране на работни групи, осъждания,
консултиране с местната общност)
В този етап бяха организирани 2 работни срещи в с. Руен и с. Гълъбово, свързани с консултиране за
подготовка на Стратегията, в които участваха 26 души; 4 информационни срещи, свързани с
консултиране с местната общност за 91 участника и 3 обществени обсъждания на разработваната
Стратегия, в които взеха участие представители на местната общност. По време на цитираните събития
работата по стратегическия документ бе подкрепена с актуална информация и експертни мнения на
множество представители на територията (служители от общинската администрация, представители на
НПО, читалища, училища, местни предприемачи, земеделски производители и граждани). Тяхното
мнение бе използвано, както на етапа на проучване на фактическото състояние на територията, така и на
етапа на формулиране на целите и интервенциите, необходими за бъдещото развитие.
6. Шести етап – представяне и приемане на Стратегията за ВОМР.
Гореописаните 20 събития се проведоха в периода октомври 2016 – май 2017 г. В тях взеха участие над
439 представители на заинтересованите страни с обхванати над 80 % от заинтересованите страни. В
рамките на тези срещи СВОМР бе представена, обсъждана, допълвана и редактирана до варианта, който
бе представен на Общото събрание на „МИГ – Куклен - Асеновград“, което я прие чрез гласуване на 16
май 2017 година. Чрез предоставяне на информация и консултации, от страна на ангажираните експерти,
участниците успяха да придобият основни знания за административно-управленските механизми,
формиращи потенциала на МИГ, принципите на политиката за ВОМР и рамката за подготовка и
изпълнение на новата Стратегия. В резултат на подготвителните дейности бяха идентифицирани 100% от
всички заинтересовани лица на територията и беше заявена подкрепа от представители на местната
общност за СВМОР, под формата на списъци с подписи на лицата
2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:
Заинтересованите страни са лица или групи, които са могат да се възползват от изпълнението и/или
успеха на стратегията за местно развитие, или които са ограничени от нея. Широкият набор от дейности,
които се обхващат в стратегията и проектите, които следват да бъдат реализирани оказват влияние върху
различни групи с различни интереси. В зависимост от конкретната ситуация (проект), заинтересованите
страни могат да включват: представители на бизнеса (работодатели); инвеститори; индустриални и
търговски обединения; професионални асоциации и браншови организации; неправителствени
организации; местни общности; граждански сдружения и др.
За целите на Стратегията е изготвен списък от заинтересовани страни, който съответства на следните
разбирания:
• Според изискванията на ПРСР структурата на МИГ задължително обхваща три сектора – публичен,
стопански и нестопански;
• Потенциалните бенефициенти оказват пряко участие в хода на разработване на стратегията и
последващото й изпълнение;
• Ползвателите на благата, които се очаква да бъдат създадени в резултат на стратегията, могат също да
оказват индиректно влияние.
Пряко въздействие и влияние върху подготовката и изпълнението на стратегията за местно развитие имат
следните лица и групи:
Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски производители, кооперации;
юридически лица, регистрирани по Търговския закон /микро, малки и средни предприятия/,
представители на обединения и сдружения на бизнеса.
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Представители на структурите на гражданското общество, в това число: НПО, читалища, спортни
клубове, физически лица и т.н.;
Представители на публичната и местната власт, в това число: общинска администрация и изборни
длъжности. Представители на културни, образователни институции и социални заведения, които имат
пряко отношение/въздействие върху Стратегията за местно развитие на МИГ.
След преглед на наличната информация и местните особености трите, дефинирани от ПРСР, сектора са
използвани за отправна точка при определянето на заинтересованите лица. В резултат на анализа те са
групирани по следния начин:
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: 1. Местна власт - Общини (в това число общинска администрация и секторни
структурни звена на администрацията по различни направление: инфраструктура; финанси;
образование; култура; социални дейности и т.н.);
СТОПАНСКИ СЕКТОР: 2. Земеделски производители ( в това число фирми, ЗП, ЕТ земеделски
кооперации; 3 Неземеделски бизнес ( в това число търговия, услуги, производствена дейност, туризъм;)
НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: 4. Организации развиващи културно-просветни, социални и
обществени дейности (в това число: читалища и ЮЛНЦ); 5. Спортни сдружения и клубове; 6.
Физически лица – местни лидери с активна обществена позиция, включително такива развиващи
нестопанския сектор на територията на МИГ
ПОДГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: 7. Представители на уязвимите и малцинствени групи
(в това число: хора с увреждания и хора в неравностойно положение; хора в надтрудоспособна възраст;
етнически малцинства). Представители на тази подгрупа попадат успоредно с това във всяка една от
вече изведените 6 групи заинтересовани лица, в качеството им на ЗП, представители на бизнеса, НПО –
сектора, публичната власт и т.н.
3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:
(не повече от 10 страници)
3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
Анализът, извършен в този структурен елемент на Стратегията за ВОМР оценява нуждите и потенциала
за развитие на изследваната територия в следната последователност:
3.1.1. Природни ресурси и екологично състояние:
Важен фактор за икономическото развитие на територията на МИГ са почвено-климатичните ресурси и
естетическата стойност на природата. Съчетанието на различни релефни форми дава разнообразен облик
на ландшафта и възможности за развитие и диверсифициране на различни форми на земеделие,
животновъдство и туризъм. От гледна точка на хидроклиматичните и почвени характеристики за
селскостопанското производство, на територията има добри условия за развитие на лозарството,
овощарство, зеленчукопроизводство, маслено-етеричните и технически култури, както и
оптимални условия за отглеждането на почти всички селскостопански култури. Особено важно
място заема отглеждането на череши, вишни и малини, десертни и винени лозя. МИГ Куклен Асеновград обхваща два териториално обособени района. Едната част от нея е разположена в
Тракийската низина, а другата обхваща части от Родопите. Оптималните климатични условия и
разнообразният релеф предопределят разнообразието на растителни и животински видове на територията.
Сред природните ресурси важно значение има и наличието на минерални извори, концентрирани
около с. Нареченски бани, които са с доказани лечебни свойства основно в областта на заболявания: на
нервната система, сърдечно-съдови, на опорно-двигателния апарат, ендокринно-обменни и др.
Планинските части от територията на МИГ Куклен-Асеновград включват предпочитани за отдих зони в
пловдивска област: "Здравец" - 1250 м; "Копривките" с 1350 м; "Студенец" - 1450 м; "Бяла Черква" - с
1700 м.
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Територията на МИГ попада в групата общини със сравнително нисък дял на защитени зони и
територии. Най-големите такива територии са Защитена зона по директивата за птиците и Защитена зона
по директивата за местообитанията (Родопи – Средни; Родопи – Западни; р. Чая; Добростан; яз. Конуш; р.
Мечка; р. Черкезица; р. Чинардере) които представлява над 90% от всички защитени територии в региона
на СВОМР. Територията е бедна на енергийни ресурси и полезни изкопаеми, което не позволява добивни
производства с регионално значение, имащи висок потенциал за вредно въздействие върху околната
среда. Цялата територия на „МИГ Куклен - Асеновград“ се характеризира с високи показатели на
екологична чистота.
Наличието на сравнително богато биоразнообразие, защитени зони/територии/местности и
природни забележителности може да бъде използвано за реализирането на проекти развиващи
екотуризма и подобряващи устойчивото развитие на територията.
3.1.2. Демографско развитие:
Демографското развитие на територията на двете общини съставни единици на МИГ Куклен –
Асеновград през последните десет години се обуславя от множество фактори, един от които е финансова
и икономическа криза. Демографските проблеми, валидни в национален мащаб, важат и за територията на
МИГ - отрицателен естествен прираст, емиграция, обезлюдяващи се периферни територии. Една
част от тях са резултат от общите тенденции в демографското развитие на болшинството от европейските
страни, други – са свързани със специфичните особености на историческото, икономическото и
културното развитие на територията. На територията на има ясно очертана демографската криза, която се
дължи на намалена брачност, ниска раждаемост, засилена урбанизация (изнасяне към градския център –
Пловдив), както и на увеличена смъртност и интензивна емиграция. За периода 2010-2016 г.
населението от района на МИГ намалява с около 7 % или с 1272 души. Налице е и неравномерно
разпределение на населението в територията в обхвата на МИГ със средна гъстота от 32,32 души на
кв.км. Коефициентът на възрастова зависимост е над 50% (населението в надтрудоспособна възраст е
преобладаващо), което показва влошаване на възрастовата структура на населението, което
рефлектира върху пазара на труда, икономическия растеж.
От гледна точка на етническия състав на населението в територията на МИГ Куклен – Асеновград
преобладават представителите на българския етнос (около 75%), следван от турския (около 23% и
ромския (около 2%), което характеризира района с над средното ниво на присъствие на
представители на етническите малцинства. От гледна точка на трудовата заетост и нивата на
заплащане статистическите данни сочат, че средната работна заплата в региона на МИГ Куклен –
Асеновград е под средната такава за региона на област Пловдив, което е и един от факторите за
миграция към големия градски център. Нивото на безработица в региона са съпоставими с тези в
област Пловдив (9,5% за региона на МИГ при среден в областта 10,1%).
На територията възможностите за трудова и социална реализация на младите хора са ограничени.
Трудната трудова реализация и ниското заплащане са сред основните причини те да мигрират към поголемите градове или в чужбина, което е значим социален проблем и за решаването му трябва да се
работи. С цел насърчаване ръст в средните доходи е наложително предвиждането на инвестиционни
мерки, чрез които да се насърчи производствения капацитет на местните фирми, което ще
рефлектира и върху нивата на възнагражденията. Други възможни инструменти, освен
насърчаването на производителността, а от там и на доходите е предвиждането на мерки насочени
към подобряване на условията на труд, което също може да окаже положително въздейства за
намаляване на трудовата миграция към големия градски център – Пловдив. Въпреки, че нивата на
безработица са съпоставими с регионалните следва да се предвидят допълнителни мерки за насърчаване
на разкриването на нови работни места. Други инструменти насочени към противодействие на
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негативните демографски тенденции в района следва да бъда целенасочени инвестиции в подобряване
привлекателността на района като предпочитано място за живот.
3.1.3. Икономика:
Аграрен сектор: Територията на МИГ Куклен - Асеновград се характеризира с наличие на благоприятни
природо-географски и почвени ресурси, създаващи предпоставка за отглеждането на разнообразни
земеделски култури, като всеки един от районите, влизащи в състава на МИГ притежава специфични
условия и се характеризира с отглеждането на различни култури. Земеделието с двата си подсектора растениевъдство и животновъдство са сред ключовите за социално-икономическото развитие на района.
На територията на МИГ са регистрирани общо 3 364 земеделски стопанства, което представлява 11% от
регистрираните в област Пловдив. 151 от регистрираните стопанства на територията са изцяло насочени в
сектор животновъдство. Средните използваеми земеделски площи от едно стопанство варират от 70 дка
за община Асеновград до 14 дка за община Куклен. Средните показатели за област Пловдив са 68 дка на
стопанство, а за страната 103 дка за едно стопанство. 75% от регистрираните земеделски стопанства на
територията на МИГ Куклен – Асеновград обработват под 10 дка земя на стопанство (4,09% от ИЗП).
Стопанствата с над 500 дка са едва 37 (1,9% от всички стопанства), но обработват 83,9% от ИЗП.
Стопанствата обработващи над 10 до 500 дка земя са 801 и обработват 14,2% от ИЗП. Селското
стопанство на територията е и един от важните икономически сектори, допринасящи за подобряване
благосъстоянието на населението, особено в малките населени места. С оглед неговото подобряване,
развитие и повишаване на конкурентоспособността му е необходимо да се вземат следните мерки:
1) повишаване възможностите за инвестиции; 2) модернизиране на земеделските стопанства; 3)
подпомагане на създаването на нови такива.
Неземеделски стопански сектор: Над 92% от предприятията от територията на МИГ Куклен –
Асеновград извън селскостопанския сектор са микро предприятия. Предприятията извън аграрния сектор
попадат основно в сферата на леката промишленост категорията „Нискотехнологични и средно
нискотехнологични промишлени предприятия“, както и в сферата на услугите. Въпреки преобладаващият
% на микро предприятията те формират 26,3% от генерираните нетни проходи от продажби в района на
МИГ. Малките предприятия (от 10 до 49 заети лица) представляват 5,6% от неземеделският стопански
сектор и формират 18,6% от нетните приходи от продажби, докато формираните от средните предприятия
(от 50 до 249 наети лица) нетни приходи от продажби, представляващи 0,2% местните фирми, достигат до
55%. Статистическите данни отчитат тенденция към увеличаване на броя на микро и малките
предприятията предприятия, което води до ръст в дребното предприемачество. На територията на община
Куклен към 2014 година са регистрирани 226 предприятия. а на територията на Асеновград- 2860 бр.
Наблюдава се увеличаване на броя на предприятията на територията на община Куклен с 26 бр. и
увеличаване на приходите от продажба от 84 665 хиляди лева през 2012 г. на 86 349 хилядо лева през
2014 г. Не така стоят нещата в община Асеновград – там е налице намаляване на броя на МСП от 2932 бр.
през 2012 г. на 2860 бр. през 2014 г. или това са 72 бр. МСП . От друга страна обаче има значителни
увеличения на приходите от продажба от 620 064 хил. лева през 2012 г. на 728 302 хил лева през 2014
г.Структурните промени в работната сила и в нетните приходи от продажбите показват, че процесът на
преструктуриране на икономиката в общините е в посока на развитие на жизнеспособни и високо
адаптивни малки и средни предприятия базирани на местни суровини, чрез съхраняване на жизнени
традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни производства, преди всичко в сектор C
„Преработвателна промишленост“ от НКИД-2008 г.
Все още ролята на аграрния сектор е преобладаваща в местната икономика, което извежда на
преден план нужда от диверсификация, която да осигури балансирано развитие на региона и
максимално ефективно използване на местните ресурси. Микро, Малките и средните предприятия играят
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важна роля в развитието на местната икономика на територията на МИГ Куклен - Асеновград. Те са
ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи и предприемачески умения. В този
аспект усилията на територията да създаде конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка
зависимост от подпомагане развитието на ММСП, защото те са най-чувствителни към промени в бизнес
средата. Местните ММСП имат затруднен достъп до капитал и кредитен ресурс. Това лимитира
въвеждането на нови технологии, системи за управление, което се отразява негативно на ефективността
на производството и възможностите за достъп до пазари, и устойчиво развитие. За да подобрят
конкурентоспособността си те се нуждаят от повишаване на производствения си капацитет, оптимизация
на производствените процеси, подмяна на морално остарялото технологично оборудване, повишаване на
качество на произвежданите продукти, както и от инвестиции в развитие на персонала и подобряване на
условията на труд, с оглед да подготвят и адаптират своите предприятия и работници към промените.
Това ще им позволи максимално ефективно да се възползват от комуникационните и инфраструктурните
дадености на региона. Идентифицираните потребности и потенциал за развитие попадат изцяло в
полето на въздействие на предвидените в СВОМР подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности." от ПРСР 2014 – 2020, мярка „Подобряване на производствения капацитет
на МСП от територията на МИГ Куклен Асеновград“ финансирана чрез ОПИК 2014 – 2020 и
мярка"Добри и безопасни условия на труд" от ОПРЧР 2014 – 2020 г.
Туризмът е сред секторите със значителен потенциал на територията на МИГ Куклен – Асеновград. По
данни на ТСБ Пловдив към края на 2015 г. територията на МИГ Куклен – Асеновград разполага с леглова
база от 1 623 легла, разпределени в 36 места за настаняване. През 2015 г. са 41 455 лица, което двукратно
надхвърля броят на населението попадащо в обхвата на МИГ Куклен – Асеновград. Постигнатите добри
показатели в сферата на туризма се резултат от отличния потенциал, с който регионът на МИГ разполага:
1) отлични природо-географски дадености; 2) наличие на минерални води (Нареченски бани); 3) наличие
4 курортно-туристически ядра – х."Здравец" - с 1250 м; "Копривките" с 1350 м; "Студенец" - 1450 м и
"Бяла Черква" - с 1700 м., които предоставят възможност за ски през зимата и излети през топлите
месеци; 5) богато културно историческо наследство (Бачковски манастир, манастир „Св. Кирик“,
манастир „Св. св. Козма и Дамян“, наричан още „Св. Врач“, Асенова крепост). Налице са сериозни
предпоставки за допълнително валоризиране на туристическия потенциал на региона чрез
инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка
по мащаб туристическа инфраструктура.
3.1.4. Образование, здравеопазване, социални услуги
Образование: Територията на община Куклен и община Асеновград попадащи в МИГ Куклен Асеновград разполагат с развита мрежа от учебни заведения, стремейки се да удовлетворят досегашните
потребности от общо образование на населението. Материалната база е в сравнително добро състояние,
но се нуждае от непрекъснато осъвременяване. Неравномерната пространствена организация на обектите
на образователната инфраструктура налага необходимост от пътуване на учениците до съседни населени
места, на чиято територия са налични обекти на предучилищното/училищното образование.
Образователният потенциал и наличните квалификации като специализирано образование и като
професионален опит са на относително добро ниво. Влошената квалификационна структура е характерна
при по-ниските възрастови групи, което води устойчиво до влошаване на образователната и
квалификационната структура на територията. Голям е делът на ромските деца, които изискват специални
грижи и отношение от страна на образователните институции. Необходимо е полагането на конкретни и
целенасочени грижи за интегрирането на младите роми с цел повишаване на техния образователен и
квалификационен статус.
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Настоящата Стратегия създава възможности за интервенции по отношение на сградния фонд чрез
подмярка 7.2. За училищните настоятелства и НПО, работещи в сферата на образованието, новата
мярка 21, включена в стратегията, дава възможност за разширяване обхвата на образователните
методи чрез реализация на проекти, свързани със съхраняването, оживяването и представянето на
културното и историческо наследство на общността.
Здравеопазване: На територията на двете общини има организирана здравна грижа. Здравното
обслужване се осъществява от многопрофилни болници за активно лечение и диагностично
консултативни центрове. На територията на община Асеновград функционират „МБАЛ – Асеновград“
ЕООД – гр. Асеновград, „Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация на стреса, неврологичните заболявания, сърдечно-съдовите заболявания и диабета –
Св. Богородица“ ЕООД – с. Нареченски бани и „Специализирани болници за рехабилитация национален комплекс“ ЕАД. – филиал Нареченски бани. На територията на община Куклен няма
специализирани болнични заведения. Доболничната медицинска помощ на територията на МИГ Куклен –
Асеновград се осъществява от общо практикуващи лекари с практика в по-големите населени места. И за
двете общини е характерен високият дял на здравно неосигурени лица, предимно от ромски етнос, което
ограничава достъпа им до здравни услуги. Застаряващото население поставя и проблема за разширяване
на мрежата от специализирани услуги за нуждите на възрастните хора по населени места. Броят на
лекарските и стоматологични практики не покрива всички населени места, което ограничава лесния и
бърз достъп до здравни услуги. Малък е броят на действащите аптеки извън градските центрове, което
създава значителни трудности за местното население. Идентифицираните проблеми са решими чрез
създаване на възможности за разкриване на допълнителни лекарски и дентални практики на територията
на МИГ, както и на нови аптеки. Чрез настоящата СВОМР се дава възможност за финансиране
модернизацията на дентални и лекарски кабинети и закупуване на специализирано оборудване по
подмярка 6.4. от ПРСР 2014 – 2020 г., която е включена и в настоящата стратегия.
Социални услуги: На територията на МИГ Куклен - Асеновград има развити основни социални услуги,
но липсва разнообразие и нови практики в социалната област, която е особено важна за територията
поради застаряващото население, изискващо повече грижи за достоен живот. Предоставяните социални
услуги се отличават с неравномерна териториална концентрация и са недостатъчни спрямо
идентифицираните потребности. В социалната сфера са активни основно общините, и отчасти
неправителствените организации. Читалищата и бизнеса не се включват в предлагането на подобни
услуги.
3.1.5. Култура
Обликът на културния живот се определя от културно – историческото наследство; наличието на
професионални културни институции; читалища музеи, библиотеки и др., както и от активната дейност на
сдружения с идеална цел и творчески съюзи. Основните културни институции на територията на МИГ
Куклен - Асеновград са читалищата (21 на бр.), чиито сграден фонд е остарял а оборудването
амортизирано, което обуславя необходимостта от ремонт и реконструкция на част от читалищните
сгради. Читалищата изпитват остра нужда от финансиране на традиционните си читалищни дейности по
опазване на местната идентичност, култура традиции и фолклор. Многобройните исторически и
археологически
паметници на територията се нуждаят от извършване на консервационно
възстановителни дейности, осигуряване на достъп и валоризация. Чрез включване на подмярка 7.2, 7.5
и мярка 21 в Стратегията на МИГ се дава възможност за модернизиране на материалната база,
реализиране на инициативи за популяризиране на местния автентичен бит, фолклор, местни ястия.
Това ще допринесе за опазване и развитие на местното културно наследство и за популяризиране
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на автентични традиции на различните етноси в региона на МИГ и валоризирането им като
алтернативен туристически продукт. Предстоящото значимо събитие „Пловдив 2019 европейска
столица на културата“ и непосредствената близост на района на МИГ създават допълнителни
възможности и стимули за валоризиране на местното природно, културно и историческо
наследство.
3.1.6. Спорт и свободно време:
На територията, попадаща в МИГ Куклен – Асеновград спортната инфраструктура е слабо развита и в не
достатъчно добро състояние, като същата е съсредоточена в общинските центрове и още няколко
населени места на територията. В недобро състояние са и местата за прекарване на свободно време и
отдих, като общински паркове, градини и площадки на открито. В по-голямата част от населените места
парковата среда не е рехабилитирана от много години. Необходими са целенасочени действия за
облагородяване на подобен род инфраструктура и подобряване облика на населените места, което от своя
страна значително ще повиши привлекателността на района като място за живеене и отдих. Предвид на
включените подмерки 7.2 и 7.5 в настоящата стратегия е необходимо да се предвиди координиране
на инвестициите, чрез СВОМР 2016 – 2023 и чрез ПРСР 2014 – 2020, тъй като ресурсът по
стратегията е недостатъчен за решаване на всички местни проблеми. Проведеното анкетно
проучване и разговорите с общинските администрации показват, че общините имат ясна визия и
проектна готовност за реализиране на малки по мащаб инфраструктурни проекти в рамките на
СВОМР, които значително ще подобрят облика на населените места, чрез изграждане и
рехабилитация на паркови пространства и места за отдих и свободно време.
3.1.7. Техническа инфраструктура:
Въпреки отдалечеността на селата от общинските центрове и планинския и полупланински характер,
комуникационните връзки са добре изградени. Уличната и пътната инфраструктура е изградена и в
сравнително добро състояние, поради което тя не се явява като ограничител в интегрирането на двете
общини. Всички населени места са с изградени водоснабдителни и електропреносни мрежи.
Канализационната мрежа е частично изградена. Ограниченият финансов ресурс на Стратегията за
ВОМР не предполага реализирането на мащабни инфраструктурни проекти и проекти във ВиК
сектора. Адекватно решаване на съществуващите проблеми би могло да се търси, чрез
комбиниране на инвестиционна подкрепа от СВОМР и ПРСР 2014 – 2020 на национално ниво.
3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
След преглед на наличната информация и местните особености трите, дефинирани от ПРСР, сектора са
използвани за отправна точка при определянето на заинтересованите лица. В резултат на анализа те са
групирани по следния начин:
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: 1. Местна власт - Общини (в това число общинска администрация и секторни
структурни звена на администрацията по различни направление: инфраструктура; финанси;
образование; култура; социални дейности и т.н.);
СТОПАНСКИ СЕКТОР: 2. Земеделски производители ( в това число фирми, ЗП, ЕТ земеделски
кооперации; 3 Неземеделски бизнес ( в това число търговия, услуги, производствена дейност, туризъм;)
НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: 4. Организации развиващи културно-просветни, социални и
обществени дейности (в това число: читалища и ЮЛНЦ); 5. Спортни сдружения и клубове; 6.
Физически лица – местни лидери с активна обществена позиция, включително такива развиващи
нестопанския сектор на територията на МИГ
ПОДГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: 7. Представители на уязвимите и малцинствени групи
(в това число: хора с увреждания и хора в неравностойно положение; хора в надтрудоспособна възраст;
етнически малцинства). Представители на тази подгрупа попадат успоредно с това във всяка една от
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вече изведените 6 групи заинтересовани лица, в качеството им на ЗП, представители на бизнеса, НПО –
сектора, публичната власт и т.н.
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
Местоположение и общ профил
Местоположение и общ профил
- Благоприятно географско положение - близост до - Недостатъчно усвоен потенциал за развитие на
областния административен център - гр. Пловдив
територията,
произтичащ
от
нейното
стратегическо местоположение
- Благоприятни агроклиматични условия и
-Недостатъчно
развитата
и
изградена
плодородна земеделска земя - предпоставки за
техническа инфраструктура за развитие на
развитие на био земеделие
туризма – пътища, ВиК мрежи, обществени
паркови площи и други;
Наличие
на
стратегическа
транспортна -Недостатъчна реклама и маркетинг
за
инфраструктура - близост автомагистрала Тракия и популяризиране на туристическия ресурс в двете
европейски коридор No 4, ж.п. линия, свързваща с общини от територията.
Турция и Гърция, близост до летище Пловдив
- Наличие на природни дадености, създаващи
предпоставки за развитие на природен /еко
туризъм/, воден и др. устойчиви видове туризъм
Икономическо развитие
Икономическо развитие
- Постепенно увеличаване дела на третичния сектор - Недостатъчно развита икономика - липса на
в структурата на икономиката
големи производствени предприятия и ниска
инвестиционна активност /липса на местни
инициативи за привличане на капитали/
- Традиционно силно селско стопанство с развити - Недостатъчни възможности за пазарна
лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство и реализация на произвежданата селскостопанска
благоприятни за сертифицирано биологично продукция
земеделие почвено- климатични условия.
- Потенциал за развитие на различни традиционни и - Неоползотворен потенциал за развитие на
алтернативни видове туризъм
туризма
- Наличие на традиционни производства: лозарство, - Технологично остаряла материална база и липса
винарство, шивачество, химическа промишленост и на достатъчно специализирани кадри
др., които имат капацитет да се адаптират към
новите пазарни условия;
- Наличие на фирми с иновационен потенциал в
хранително-вкусовата
и
химическата
промишленост;
- Изградена и работеща
ПРОМИШЛЕНО- - Липса на местни политики за насърчаване на
ТЪРГОВСКА ЗОНА „КУКЛЕН”, част от „Тракия стартиращи предприятия и за привличане на
икономическа зона“
инвеститори
Наличие на голямо количество работещи малки и
средни предприятия;
Демографско развитие и социална сфера
Демографско развитие и социална сфера
- Сравнително добре развита система на - Влошаване на стойностите, характеризиращи
здравеопазването, на социалните услуги и процесите на раждаемост, смъртност, естествен и
образователните институции;
механичен прираст на населението;
- Културно-исторически обекти и паметници на - Ниски доходи и жизнен стандарт на местното
културата, създаващи условия за развитие на население;
културни дейности и услуги в обхвата на МИГ
• Значителен по количество и качество горски - Неравномерна териториална концентрация на
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фонд, съхранена природна среда, биоразнообразие и
защитени местности, позволяващи ускорено
развитие на екологичния туризъм;
• Голямо количество археологически обекти и
религиозни храмове. Съхранени културни и духовни
традиции, празници и обичаи;

обектите
на
здравеопазването
предоставяните социални услуги;

и

на

- Недостатъчни възможности за финансиране
поддръжката
на
културното
наследство,
недостатъчни събития в културния живот на
местната общност
• Изградена и функционираща значителна -Недостиг от обекти за масов спорт и развлечения
курортна инфарструктура в с. Нареченски бани, на открито
общ. Асеновград, месността Копривките (Куклен)
Инфраструктурно развитие
Инфраструктурно развитие
- Изцяло електрифицирани и телефонизирани - Незадоволително състояние на общинските
населени места в рамките на изследваната територия пътища в рамките на изследваната територия
- Потенциал за получаване на електроенергия от -Нерационално използване на водоизточниците
ВЕИ
Изградена
водоснабдителна
и
частично - Липса на адекватно пречистване на отпадъчните
канализационна мрежа, 100% водоснабденост на води
населението в територията
- Амортизираща се инфраструктура и недостиг на
финансов
ресурс
за
поддържане
на
съществуващата и изграждане на нова
Ниската
енергийна
ефективност
на
обществените сгради
Околна среда
Околна среда
- Богато биоразнообразие в обхвата на територията
- Нерегламентирани сметища за битови и
строителни отпадъци.
- Нарастване на отпадъците и намаляването на
капацитета на депата за тяхното съхранение,
инцидентно
създадените
нерегламентирани
сметища
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
Местоположение и общ профил
Местоположение и общ профил
- Възможности за оползотворяване в по-голяма - Засилване неблагоприятното влияние на
степен на потенциала за развитие, произтичащ от съществуващите дисбаланси между изследваната
географското положение на територията – близост територия и областния и общинския център - гр.
до индустриалните зони на гр. Пловдив
Пловдив
-Възможност за развитие на въздушен транспорт за - Засилване на зависимостта от неблагоприятните
карго цели, което да доведе до икономически последици на климатичните промени
растеж- близост до летище Пловдив
- Успешно валоризиране на природното наследство
за целите на туризма
Икономическо развитие
Икономическо развитие
- Оползотворяване на възможността за развитие на - Продължаващо влошаване на стойностите на
биоземеделие в рамките на изследваната територия
някои от основните икономически показатели
- Оползотворяване на потенциала за развитие на - Тенденция за слаб икономически растеж,
различни видове традиционни и алтернативни недостатъчен да подобри качеството на живот
видове туристическа дейност
- Възможности за интегрирано развитие и по- Трудно
и
бавно
повишаване
нататъшна кооперираност между земеделски конкурентоспособността на икономиката на
производители и преработвателни на принципа на територията
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клъстърния подход
- Възможности за стимулиране създаването на
малки и средни предприятия за преработка на
земеделска и животновъдна продукция
- Възможности за изграждане на пазарна
инфраструктура за пласмент на селскостопанската
продукция от регионално значение
• Използване на потенциала от възобновяеми
енергийни източници – слънце, вятър, биомаса,
отпадъци, хидро и др.
Демографско развитие и социална сфера
- Подобряване стойностите на демографските
показатели, характеризиращи динамиката на
населението
- Разширяване на кръга социални услуги в
общността - ключов момент при извършвания
процес на деинституционализация
- Подобряване стойностите на показателите,
характеризиращи заетостта, безработицата и
доходите на местните жители
- Подобряване достъпа до здравеопазване на
жителите на малките населени места
- Подобряване на възможностите за професионална
реализация в обхвата на МИГ
- Повишаване популярността на провежданите
културни събития.
- Приоритетното стимулиране на устойчивото
развитие чрез подчертаване на културното и
екологичното наследство

Липса на капацитет за стартиране и развитие на
устойчив бизнес
- Липса на сдружения на производителите в двете
общини от територията;
- Липса на достатъчно финансов ресурс сред
предприемачите и затруднен достъп до финанси
Демографско развитие и социална сфера
- Бързо обезлюдяване на територията и
застаряване на населението. Засилване на
трудовата миграция и емиграцията, особено сред
младите хора
- Увеличен процент
на население с нисък
образователен статус, водещ до липса на
квалифициран човешки ресурс за внедряване на
иновации и нови технологии
- Влошаване качеството на живот на местното
население поради затруднен достъп до основни
услуги за населението на двете общини
- Намаляване броя на заетите и ниски доходи на
населението
- Проблеми с интеграцията на представителите на
ромската етническа група - засилване на
заплахата от социално изключване
- Повишаване на неудовлетвореността на
местните жители от качеството на медицинското
обслужване
-Намаляване броя на лекарите специалисти в
здравеопазването и влошаване на здравните
услуги;
-Липсата на финансов ресурс, ще доведе до
занемаряване на традиционни културни дейности
и поддържането на културните паметници.
Инфраструктурно развитие
-Забавяне изпълнението на обществено значими
инфраструктурни проекти.

Инфраструктурно развитие
- Възможности за привличане на средства от ЕФ за
подобряване
състоянието
на
техническата
инфраструктура в обхвата на територията
- Възможност за подобряване на структурата на - Зависимост на общинския бюджет от
земеползване
чрез
земеустройствени
и централната власт поради недостатъчни приходи
комасационни проекти в землищата,
което от местни източници
заедно с пазара на земята ще
създаде
възможност за по-уедрено земеделие
- Използване на Европейските програми за развитие
на общинската инфраструктура, особено за целите
на туризма
Околна среда
Околна среда
- Ограничаване броя на нерегламентираните
• Ниска енергийна ефективност на наличните
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сметища

производствени
мощности
и
липса
на
енергоспестяващи мероприятия;
- Инициативи за повишаване културата на - Наличие на нерегламентирани сметища;
гражданите за опазване на околната среда и - Наличие на промишлени замърсители - КЦМ
възпитаване на ценностите по опазване и ползване
на природното наследство
-Липса на пречиствателни станции за отпадни и
питейни води;
3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
След задълбочен анализ на социалната сфера на територията на „МИГ – Куклен – Асеновград“ бяха
идентифицирани няколко уязвими групи с набор от проблеми за решаването, на които е крайно
необходимо предприемане на целенасочени дейности и мерки:
Идентифицирани уязвими групи:
Идентифицирани потребности
1. Хора с увреждания и хора в 1) Достъп до по-качествени социални и здравни
неравностойно положение. Сред основните услуги; 2) Достъпна и подходяща за хора с
проблеми
са:
1)
Недостъпност
на увреждания външна среда; 3) Създаване на
архитектурната среда; 2) Ниски доходи; 3) благоприятни условия за приоритетно финансиране
Социална изолация; 4) Изолация от пазара на на фирми на хора с увреждания, което да им даде
труда.
възможност за частна инициатива и достоен и
пълноценен живот; 4) Мерки за интегриране и
включване в обществения живот.
2. Хора в надтрудоспособна възраст. 1) Достъп до по-качествени социални и здравни
Демографския профил на територията на МИГ услуги; 3) Достъпна и подходяща за възрастни хора
погазва отчетлива тенденция към застаряване на външна среда в населените места;
населението.
3. Етнически малцинства. Етническите 1) превенция на ранното отпадане от образователния
малцинства на територията на МИГ са процес; 2) създаване на форми на заетост; 3)
съставени основно от представители на турския насърчаване на предприемачеството; 4) подобряване
и ромския етнос. Сред проблеми най – вече за на квалификацията; 4) интегриране и преодоляване
представителите на ромския етнос са: 1) ранно на негативните стереотипи.
отпадане от системата на образованието; 2)
високи нива на безработица; 3) липса на
образование и квалификация; 4) дезинтеграция
от обществения живот на района на МИГ.
Адресиране на идентифицираните потребности на уязвимите групи чрез СВОМР:
Наборът от идентифицираните проблеми и потребности на уязвимите групи извежда на преден план
необходимостта от предвиждане на мерки, водещи до подобряване на архитектурната сред и
достъпността, повишаване качеството на услугите (социални, здравни), създаване на възможности за
предприемачество, заетост, повишаване на доходите и превенция на социалното изключване. В тази
връзка в СВОМР са предвидени следните мерки/подмерки:
• Подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 – ще адресира подобряване достъпността на архитектурната
среда, чрез инвестиции в малка по мащаб инфраструктура. Преимуществено ще се финансират
проекти в населени места с наличие на представители на етническите малцинства.
• Мярка 21 финансирана от ЕЗФРСР/ПРСР – ще финансира дейности, които водят до преодоляване на
негативните стереотипи спрямо малцинствата, насърчават създаването на териториална общност без
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оглед на етническа принадлежност и раса.
• По всички инвестиционни мерки от СВОМР предназначени за частни бенефициенти се дава
преимущество в точкуването на проекти, когато същите са подадени от лица представители на
уязвимите групи в т.ч. и представители на етническите малцинства. Цели се стимулиране на
участието и улесняване достъпа до финансиране за представителите на уязвимите групи.
• Подмярка 6.4. от ПРСР 2014 – 2020 дава приоритетност на проекти, които са свързани с
предоставянето на доболнични здравни услуги за населението от общопрактикуващи лекари и лекари
по дентална медицина.
• Във всички инвестиционни мерки от СВОМР предназначени за частни бенефициенти се дава
допълнителна бонификация в критериите за оценка за проекти, които водят до разкриване на нови
работни места.
4. Цели на стратегията:
(не повече от 10 страници)
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
Главната цел на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Куклен – Асеновград“, дефинирана със съгласието на
местната общност, е свързана с постигането на хармонично, балансирано и устойчиво развитие.
Стратегическата рамка е определена съобразно резултатите от социално-икономическия анализ на
територията, идентифицираните потребности на местното население и в синхрон с европейски,
национални и регионални политики за развитие на селските райони. СВОМР е динамичен документ,
който има възможност да бъде допълван и актуализиран, съобразно промени в приоритетите на
териториалното развитие или свързани с националното и европейското законодателство.
ВИЗИЯ:
ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ – КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ РАЙОН С ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
ЖИВОТ, ГАРАНТИРАНО ОТ КОНКУРЕНТНА, УСТОЙЧИВО РАЗВИТА ИКОНОМИКА,
ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И СЪХРАНЕНА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ.
Основна стратегическа цел на Стратегията за ВОМР:
ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ.
Приоритети на Стратегията за ВОМР:
ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на конкурентоспособна местна икономика в региона на МИГ Куклен –
Асеновград.
ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване привлекателността на територията на МИГ – Куклен – Асеновград, като
предпочитано място за живот и отдих.
4.2. Специфични цели:
Специфични цели по Приоритет 1. Развитие на конкурентоспособна местна икономика в региона
на МИГ – Куклен – Асеновград.
Специфична цел 1. Повишаване на конкурентоспособността на местните земеделски стопанства.
Специфична цел 2. Диверсификация на местната икономика чрез насърчаване на предприемачеството,
конкурентоспособността и производствения капацитет на предприятията от неземеделските сектори.
Специфична цел 3. Подобряване производителността на труда в местните предприятия, чрез
подобряване на работната среда и условията на труд.
За постигане специфичните цели от първи приоритет ще се прилагат:
• Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ – ПРСР 2014 – 2020;
• Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.“ – ПРСР 2014 – 2020;
• Мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ – Куклен 17

Асеновград“ – ОПИК 2014 – 2020;
• Мярка „Добри и безопасни условия на труд“ – ОПРЧР 2014 – 2020.
Специфични цели по Приоритет 2 – Подобряване привлекателността на територията на МИГ –
Куклен – Асеновград, като предпочитано място за живот и отдих.
Специфична цел 4. Подобряване на жизнената среда и туристическия потенциал на територията, и
разширяване обхвата и качеството на услугите.
Специфична цел 5. Съхраняване и развитие на местната териториална общност и идентичност и
изграждане на капацитет за местно развитие.
За постигане специфичните цели от втори приоритет ще се прилагат:
• Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ – ПРСР 2014 – 2020;
• Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”– ПРСР 2014 – 2020;
• Мярка 21. „Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и
природно наследство на територията на МИГ – Куклен – Асеновград“ – ПРСР 2014 – 2020;
• Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие“ – ПРСР 2014 – 2020.
4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия,
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на
национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и
деинституционализация:
I. ВРЪЗКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР С ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД, МЕСТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ.
Визията и стратегическите цели на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Куклен – Асеновград“ се
декомпозират в два водещи приоритета. Приоритетите определят и насочва развитието в конкретна
област с цел положително въздействие при постигането на стратегическата цел. Специфичните цели,
към всеки от приоритетите дефинират резултатите в подобласти на съответния приоритет.
Специфичните цели са общо пет на брой. Изпълнението на всяка специфична цел се постига чрез
конкретни мерки/проекти/дейности, които ще се финансират по линия на ПРСР 2014 – 2020, ОПИК 2014
– 2020 и ОПРЧР 2014 – 2020. Приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен Асеновград изцяло съответстват на характеристиките на територията и са избрани в съответствие с
установените потребности на населението и потенциала, който има МИГ.
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА.
Постигането на устойчиво социално – икономическо развитие, чрез ефективно използване на
местните ресурси неизменно е свързано с повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика. В тази връзка в Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград е изведен отделен
приоритет с три специфични цели към него, които адресират повишаване на конкурентоспособността на
местната икономика.
Приоритет 1. Развитие на конкурентоспособна местна икономика в региона на МИГ – Куклен –
Асеновград. В рамките на Приоритет 1 са формулирани три специфични цели, адресиращи развитието на
аграрния сектор, неземеделския сектор и подобряване условията за труд в региона на МИГ. Планираните
интервенции по всяка една от трите специфични цели ще стимулира развитието на конкурентоспособна
местна икономика. Търсена е мултисекторна концентрация на интервенциите с цел постигане по18

цялостен икономически ефект върху територията.
Специфична цел 1. Повишаване на конкурентоспособността на местните земеделски стопанства.
Специфична цел 1 е пряко свързана с проблемите и потенциала за развитие на аграрния сектор.
Характеристики на територията, потребности и потенциал за развитие:
Територията на МИГ Куклен - Асеновград се характеризира с наличие на благоприятни природогеографски и почвени ресурси, създаващи предпоставка за отглеждането на разнообразни земеделски
култури, като всеки един от районите, влизащи в състава на МИГ притежава специфични условия и се
характеризира с отглеждането на различни култури. Земеделието с двата си подсектора - растениевъдство
и животновъдство са сред ключовите за социално-икономическото развитие на района. Територията се
характеризира с ниска степен на средно използваеми земеделски площи за едно стопанство. Като брой
преобладават предимно малките стопанства, а същевременно значителна част от използваемите
земеделски площи са концентрирани в едва 1,9% от стопанства. Традиционни за територията на МИГ са
овощарството, лозарството, зеленчукопроизводство, етерично-маслени, зърнени и технически култури.
Регионът е подходящ също и за пасищно животновъдство вкл. и за производството на сертифицирана
екологично чиста продукция.
Специфичният профил на земеделските стопанства – преобладаващо малки с ограничени финансови
възможности и достъп до финансиране, а от тук и с ограничения в техническата обезпеченост и
възможностите за растеж, обуславят потребността от предвиждането на мерки за финансиране на
модернизацията и развитието на местните земеделски стопанства. Сред приоритетните за района
сектори със значителен потенциал за развитие благодарение на благоприятните природогеографски и почвени характеристики са: овощарството, лозарството, зеленчукопроизводство,
етерично-маслени и технически култури, както и животновъдството, като сектори с по-висока
добавена стойност, експортен потенциал и традиции в територията на МИГ Куклен – Асеновград.
Връзка със Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград:
Изхождайки от характеристиките на територията, специфичните местни потребности и потенциал за
развитие чрез СВОМР и по-конкретно Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" ще се
осигури възможност за финансиране на проекти на местни земеделски производители. Приоритетно ще
се финансират проекти в секторите: плодове и зеленчуци; етерично-маслени и медицински култури;
животновъдство и типични местни култури като череши. Предимство ще ползват проектите на малки
земеделски производители, такива които до момента не са имали възможност да получат финансиране за
инвестиции в стопанствата си, земеделски производители представители на уязвимите групи и такива,
които желаят да инвестират в производството на био продукти. Чрез въвеждането на нови машини,
оборудване и съоръжения за обработка и прибиране на реколтата ще бъде дадена възможност на местната
общност да реши основните си проблеми с остарялата техника. Подмярката ще допринесе за повишаване
на конкурентоспособността на местните земеделски стопанства.
Специфична цел 2. Диверсификация на местната икономика чрез насърчаване на
предприемачеството, конкурентоспособността и производствения капацитет на предприятията
от неземеделските сектори. Специфична цел 2 е пряко свързана с проблемите и потенциала за развитие
на неземеделския стопански сектор в региона на МИГ.
Характеристики на територията, потребности и потенциал за развитие:
Територията на МИГ Куклен – Асеновград е съставена от две административни единици, като
едната не попада в обхвата на селските райони. Над 92% от предприятията от територията на МИГ
Куклен – Асеновград извън селскостопанския сектор са микро предприятия. Предприятията извън
аграрния сектор попадат основно в сферата на леката промишленост категорията „Нискотехнологични и
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средно нискотехнологични промишлени предприятия“ и в по-слаба степен в сферата на услугите.
Въпреки преобладаващият % на микро предприятията те формират 26,3% от генерираните нетни проходи
от продажби в района на МИГ. Малките предприятия (от 10 до 49 заети лица) представляват 5,6% от
неземеделският стопански сектор и формират 18,6% от нетните приходи от продажби, докато
формираните от средните предприятия (от 50 до 249 наети лица) нетни приходи от продажби,
представляващи 0,2% местните фирми, достигат до 55%. Статистическите данни отчитат тенденция към
увеличаване на броя на микро и малките предприятията предприятия, което води до ръст в дребното
предприемачество. Това до голяма степен е обусловено от наличието на добри транспортни и
комуникационни връзки (непосредствена близост до АМ Тракия, наличие на международно летище
„Крумово“ с транспортни терминали, „Тракия икономическа зона“, Интермодален терминал Пловдив ).
Все още ролята на аграрния сектор е преобладаваща в местната икономика, което извежда на
преден план нужда от диверсификация, която да осигури балансирано развитие на региона и максимално
ефективно използване на местните ресурси. Микро, Малките и средните предприятия играят важна роля в
развитието на местната икономика на територията на МИГ Куклен - Асеновград. Те са ключов източник
за създаване на работни места, нови бизнес идеи и предприемачески умения. В този аспект усилията на
територията да създаде конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от
подпомагане развитието на ММСП, защото те са най-чувствителни към промени в бизнес средата.
Попадайки основно в категорията „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
предприятия”. Местните ММСП имат затруднен достъп до капитал и кредитен ресурс. Това лимитира
въвеждането на нови технологии и системи за управление, което се отразява негативно на ефективността
на производството и възможностите за достъп до пазари, и устойчиво развитие. За да подобрят
конкурентоспособността си те се нуждаят от повишаване на производствения си капацитет, оптимизация
на производствените процеси, подмяна на морално остарялото технологично оборудване и повишаване на
качество на произвежданите продукти. Това ще им позволи максимално ефективно да се възползват от
комуникационните и инфраструктурните дадености на региона. Съществен проблем особено в по
отдалечените населени места е достъпът до качествена доболнични медицински услуги. Броят на
частните практики на общопрактикуващи лекари и стоматолози не отговаря на потребностите на
населението, което предполага и полагане на целенасочени усилия в тази насока. Идентифицираните
потребности и потенциал за развитие попадат изцяло в полето на въздействие на предвидените в СВОМР
подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности." от ПРСР 2014 – 2020 и мярка
„Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен Асеновград“
финансирана чрез ОПИК 2014 – 2020 .
Връзка със Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград:
Изхождайки от характеристиките на територията, специфичните местни потребности и потенциал за
развитие в Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград са предвидени две мерки, чрез които ще
се адресират потребностите на местният неземеделски стопански сектор. От една страна местните микро
предприятия попадащи в селския район от територията на МИГ (община Куклен), ще могат да получат
подкрепа по линия подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности." от ПРСР
2014 - 2020, като приоритетно ще се подкрепят проекти в сферата на производствените дейности и
сферата на здравните услуги за населението. От друга МСП от цялата територията на МИГ, както и микро
предприятия от територията на община Асеновград (която не попада в селските райони) ще имат
възможност да получат финансиране по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 –
2020, насочено към повишаване на производствения капацитет, оптимизация на производствените
процеси, подмяна на морално остарялото технологично оборудване и повишаване на качество на
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произвежданите продукти.
Специфична цел 3. Подобряване производителността на труда в местните предприятия, чрез
подобряване на работната среда и условията на труд. Специфична цел 3 е пряко свързана с
развитието на конкурентоспособността на местната икономика.
Характеристики на територията, потребности и потенциал за развитие:
Анализът на статистическите данни показва, че на територията на МИГ Куклен – Асеновград
функционират 3 152 предприятия, от които 2 919 микро предприятия с до 9 заети лица, 208 малки
предприятия с от 10 до 49 заети лица и 3 средни предприятия с от 50 до 249 заети лица. Характерна за
територията е трудовата миграция на младите и по квалифицираните хора към близките градски центрове
поради по-ниските нива на заплащане и по-неблагоприятните условия на труд в предприятията в региона
на МИГ. Коефициентът на трудова зависимост в региона е по висок от 50%, което показва влошаване на
възрастовата структура на населението, което рефлектира върху пазара на труда, икономическия растеж.
Поради недостиг на собствени финансови средства и ограничен достъп до външно финансиране местните
предприятия местните предприятия трудно биха могли да инвестират в мерки за подобряване условията
на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките
ресурси, удължаване на трудовия живот на по-възрастните служители, без да са налични конкретни
инструменти на финансова подкрепа. Идентифицираните проблеми и специфични условия на
територията оказват негативно въздействие върху производителността на местната икономика.
Специфичните характеристики на региона на МИГ и необходимостта от повишаване на
конкурентните предимства на местните стопански субекти извежда на преден план необходимостта от
подобряване на работната среда, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и
въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките
ресурси. Това от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително
върху производителността на труда в предприятията.
Връзка със Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград:
За преодоляване на идентифицираните проблеми в Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен –
Асеновград ще бъде предоставяна целева подкрепа чрез ОП Развитие на човешките ресурси 2014 –
2020 г. Основният проблем, към който е насочено финансирането е подпомагане за преодоляване на
липсата или недостатъчните собствени средства на предприятията за подобряване работната среда, чрез
осигуряването на добри и безопасни условия на труд и за въвеждане на ефективни и гъвкави форми на
организация на труд и управлението на човешките ресурси. МИГ ще подпомогне работодателите да
инвестират в развитие на персонала и подобряване на условията на труд, с оглед да подготвят и адаптират
своите предприятия и работници към промените.
ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА КАТО ПРДПОЧИТАНО МЯСТО
ЗА ЖИВОТ И ОТДИХ.
Постигането на устойчиво социално – икономическо развитие, чрез ефективно използване на
местните ресурси неизменно е свързано, както с местната икономика, така също и с подобряване на
привлекателността на територията като място за живот и отдих и със съхраняването и развитието на
местната териториална общност, идентичност и капаците за развитие. В тази връзка в Стратегията за
ВОМР е изведен конкретен приоритет с две специфични цели към него, чрез които се търси подобряване
на жизнената среда, развитие на местни туристически потенциал, съхраняване и развитие на местната
териториална общност и идентичност.
Приоритет 2 – Подобряване привлекателността на територията на МИГ – Куклен – Асеновград,
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като предпочитано място за живот и отдих. В рамките на Приоритет 2 са формулирани две специфични
цели насочени към: подобряване на жизнената среда и туристическия потенциал на територията, и
разширяване обхвата и качеството на услугите и съхраняване и развитие на местната териториална
общност и идентичност и изграждане на капацитет за местно развитие.
Специфична цел 4. Подобряване на жизнената среда и туристическия потенциал на територията
и разширяване обхвата и качеството на услугите. Специфичната цел е пряко свързана с подобряване
привлекателността на района на МИГ като предпочитано място за живот и отдих.
Характеристики на територията, потребности и потенциал за развитие:
Факторите определящи привлекателността на определен район, като предпочитано място за живот и
отдих включват: 1) привлекателен облик и достъпност на населените места, осигурени от подходяща
инфраструктура; 2) възможности за разнообразен културен, социален живот и оползотворяване на
свободното врем; 3) ефективно използване на потенциала на местното културно и природно
наследство. Територията на МИГ Куклен – Асеновград обхваща 34 населени места, като
преобладаващата част от тях са разположена в планински и полупланински райони по северните склонове
на Родопите. Въпреки отдалечеността на селата от общинските центрове и планинския и полупланински
характер, комуникационните връзки са добре изградени. Уличната и пътната инфраструктура е изградена
и в сравнително добро състояние, поради което тя не се явява като ограничител в интегрирането на двете
общини. Всички населени места са с изградени водоснабдителни и електропреносни мрежи.
Канализационната мрежа е частично изградена. Основните културни средища на територията на МИГ,
съхраняващи и опазващи местното наследство са читалищата общо 21 на брой. Масовият спорт е
представен от сдружения и спортни клубове по футбол, баскетбол, волейбол, тенис, вдигане на тежести,
бойни изкуства и други. Районът на МИГ Куклен – Асеновград разполага със сериозен потенциал от
гледана точна природното и културното наследство. Голяма част от територията попада в Парк „Родопи“.
Сред по значимите обекти са в района на общ. Асеновград са: Бачковския манастир; Асеновата крепост;
Нареченски бани. В района на общ. Куклен попадат: 4 курортно-туристически ядра - "Здравец";
"Копривките"; "Студенец" и "Бяла Черква". Общината е известна с манастира „Св. св. Козма и Дамян“,
наричан още „Св. Врач“ („Св. Врачове“). Тук е и родното място на писателя Николай Хайтов (с. Яврово).
Връзка със Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград:
За постигане на приоритетна цел 4 в Стратегията за ВОМР е предвидено включването на две подмерки
от ПРСР 2014 – 2020:
• Чрез подмярка 7.2. от ПРСР ще се осигурят инвестиции в малка по мащаби инфраструктура
свързана с подобряване на жизнената среда и качеството на услугите. Основните потребности на
културната, образователната и спортната инфраструктура са от ремонти на остарялата им база и
нуждата от финансови средства за подмяна на остарялото оборудване и съоръжения, както и за
финансиране на прояви в съответната област.
• Чрез подмярка 7.5. от ПРСР ще се осигурят инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура. Чрез мярката се
цели: постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ, чрез използване на
туристическия потенциал на региона; адекватно експониране и популяризиране на природните,
културните и историческите ценности и забележителности на територията на; развитие на
туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез валоризиране на
природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ.
Специфична цел 5. Съхраняване и развитие на местната териториална общност и идентичност и
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изграждане на капацитет за местно развитие. Специфичната цел е пряко свързана със съхраняването
и развитието на самобитността на региона и утвърждаването на чувството на общност и капацитет за
местно развитие на местното население.
Характеристики на територията, потребности и потенциал за развитие:
Територията на МИГ Куклен – Асеновград обхваща две териториални административни единици с
общо 36 населени места. Обхванатото население по данни на НСИ към 31.12.2016 възлиза на 18 282
души. Съставът на населението обхваща 76% българи, 21% турци и 1,7% роми. Районът е характерен с
богато културно – историческо и природно наследство, самобитна местна култура, обичаи и фолклор,
характерни за различните етноси. Основните културни средища на територията на МИГ, съхраняващи и
опазващи местното наследство са читалищата общо 21 на брой. Опазването, промотирането и
валоризирането на местното културно, историческо и природно наследство са ключов фактор за
изграждането на чувство за териториална общност и преудоляване на негативните стереотипи във
взаимоотношенията между различните етноси в региона на МИГ. Изграждането на местен капацитет за
самоуправление, планиране и провеждане на местни политики за развитие са от ключово значение за
бъдещото развитие на региона. Целенасочени интервенции в тези насоки биха оказали силно
положителен ефект върху привлекателността на региона на МИГ Куклен – Асеновград като
предпочитано място за живот.
Връзка със Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград:
Стратегията за ВОМР е един от малкото налични инструменти, чрез които могат да се адресират
проблемите свързани с изграждането на местен капацитет и чувство за териториална общност
посредством съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни,
продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, традиции и др./ с цел
тяхната валоризация. В тази връзка чрез възможностите, които предлага подходът ВОМР/ЛИДЕР чрез
подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. рамките на допустимите дейности, ще се провокира интереса на
всички заинтересовани лица към местното развитие, ще се обучат местните ключови фигури, които ще
реализират дейностите по прилагането на СВОМР в условията на информираност и прозрачност.
Стратегията предвижда възможности за разширяване на териториалното сътрудничество, вкл.
национален и международен обмен на опит и работа в мрежа. От ключово значение за успешната
реализация на заложените цели и приоритети е обезпечаването с информационни и обучителни дейности.
В Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград е разработена специфична за конкретната
територия мярка (Мярка 21. „Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на
местното културно и природно наследство на територията на МИГ – Куклен – Асеновград“), чрез
която ще се подкрепят проекти за нематериални инвестиции, изпълнявани на територията на МИГ, които
заздравяват връзките и обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и
подобряване на местните идентичности, култура – историческо и природно наследство.
II. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР С ПОЛИТИКИТЕ НА НАЦИОНАЛНО,
РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ПОЛИТИКИТЕ ПО ДЕСЕГРЕГАЦИЯ
И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ:
Разработването Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен - Асеновград извършено при пълно отчитане на
местните потребности и потенциал за развитие на територията. Успоредно с това формулираните цели и
приоритети са съобразени с политиките на национално, регионално и местно ниво, залегнали в
разработените стратегически и планови документи, действащи на съответните административни
териториални единици. Формулираните приоритети и специфични цели на Стратегията за ВОМР на МИГ
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Куклен – Асеновград ще допринесе з постигане на стратегическите цели на:
• Национална програма за развитие „България 2020” / Стратегическа цел 1. Повишаване на
жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за
качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;
Стратегическа цел 2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; Стратегическа
цел 3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна
бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на
ресурсната ефективност./
• Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 / Стратегическа цел 1: Икономическо
сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения
потенциал на районите и опазване на околната среда; Стратегическа цел 2: Социално сближаване и
намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и
реализация на човешкия капитал; Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез
укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на
средата в населените места./
• Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 година /
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешно-регионален план базирано
на щадящо/екологосъобразно ползване на собствени ресурси; Стратегическа цел 2: Социално
сближаване и намаляване на между-областните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и
социална инфраструктура; Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез
укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в
населените места/
• Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014 – 2020 година / Стратегическа цел 1:
Ускоряване на социално-икономическото развитие на областта чрез подкрепа на иновациите и
модернизацията на икономическата структура; Стратегическа цел 2: Повишаване на
инвестиционната и туристическа атрактивност; Стратегическа цел 3: Подобряване на
инфраструктурната осигуреност на територията; Стратегическа цел 4: Стимулиране на
интегрираното градско развитие и подобряване на свързаността на градовете с околните
територии; Стратегическа цел 5: Социално сближаване и намаляване на междуобщинските
диспаритети чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура./
• Общински план за развитие на община Куклен 2014 – 2020 година / Стратегическа цел 1:
Съществено подобряване на условия за инвестиции в индустриални зони, малкия и среден бизнес и
аграрния сектор; Стратегическа цел 2: Оптимално използване на природни дадености и културно
наследство за развитие на туризма; /
• Общински план за развитие на община Асеновград 2014 – 2020 година / Стратегическа цел 1:
„Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване
на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските
производства“; Стратегическа цел 2: „Подобряване качеството на живот, чрез създаване на условия
за социална интеграция, достъпно и качествено здравеопазване, активна културна и спортна
дейност“;
Политиките по десегрегация СВОМР определя посоката и рамката на териториалното развитие на база
на потребностите на уязвимите и малцинствени групи относно постигане на по- добро качество на живот,
реалното социално и икономическо състояние на територията, съобразно с изпълняваните национални,
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регионални и местни политики по отношение на десегрегация на населението. В изведените цели и
приоритети в стратегията е заложена идеята за постигане на координация и допълняемост с политиките
по десегрегация. Отчитайки нуждите на уязвимите и малцинствени групи в СВОМР е заложено
подобряване на възможностите за заетост и насърчаване на социалното приобщаване. Освен това се цели
социална интеграция на маргинализирани общности, което да доведе до подобряване качеството на живот
на и насърчаване на тяхното пълноценно включване в живота на обществото. Целите и мерките в тази
област имат пряк принос към политиките по десегрегация залегнали в следните национални
стратегически документи: Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите / 20122020 /; Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.;
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество / 2010 - 2020/; Стратегия за
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013 - 2020/; Национална
стратегия за учене през целия живот /2014 – 2020/; Стратегия за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства /2015-2020/
Политиките по деинституционализация Стратегията е в съответствие с местната и националната
социална политика относно деинституционализация на деца и стари хора чрез осъществяване на
социални услуги в общността и намаляване на специализираните институции. Включено е изграждане и
обновяване на техническа и социалната инфраструктура и подобряване на качеството публичните
услуги–здравеопазване, социални услуги, съобразно конкретните потребности на целевите групи.
Стратегията за ВОМР е обвързана с стратегическите документи, които се отнасят към политиките по
деинституционализация: Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България”; Национална стратегия за дългосрочна грижа, Национална концепция за насърчаване на
активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.), Национална стратегия за детето 20082018 г.
4.4.Описание на иновативните характеристики на стратегията
Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград се отличава с ясен иновативен характер, тъй като тя
покрива всеки един от посочените в нормативната база (Наредба № 22 от 14.12.2015 г. §1, т. 38 от
Допълнителните разпоредби) четири показателя за иновативност:
Дефиниция за
иновативност на
СВОРМ
„Иновативност
на
стратегия за ВОМР“ е
включване
в
стратегията за ВОМР
на нов подход, метод
или
средства
за
реализирането й, които
не са прилагани на
територията
на
местната
общност
чрез:
а) възможност за
създаване на нов за
територията
продукт или услуга,
и/или


Описание на иновативния характер на Стратегията за ВОМР на МИГ
Куклен - Асеновград

Чрез мерките включени в Стратегията за ВОМР, ще се създадат възможности за
създаване на нови за територията продукти или услуги:
1) По подмярка 7.5. ще се даде приоритетна възможност за финансиране на
публични проекти включващи иновативни за територията на МИГ Куклен Асеновград дейности: като инвестиции в разработването на софтуер и софтуерни
приложения за популяризиране на туристическите обекти от публично значение
на територията на МИГ, което представлява напълно нова за територия услуга.
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Планирано е финансирането на публични проекти за разработване на софтуерни
мобилни приложения, чрез които всеки посетител ще може да получава
безплатна информация за местни природни, културни и исторически
забележителности, което представлява нова за територията услуга
2) По бизнес мерките от ПРСР включени в СВОМР (4.1 и 6.4) ще се финансират
дейности за внедряване на нови продукти, процеси и технологии
б) включване на
1) Чрез разработената конкретно за територията на МИГ Куклен – Асеновград
дейности/мерки,
мярка 21 „Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на
които предоставят
местното културно и природно наследство на територията на МИГ Куклен –
възможност за нова
за територията
Асеновград“ ще се подкрепят проекти за нематериални инвестиции, изпълнявани
форма на използване
на територията на МИГ, които заздравяват връзките и обединяват местните
на природните
ресурси и/или
жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на местните
културноидентичности, култура – историческо и природно наследство.
историческото
2) Чрез мерките включени в Стратегията за ВОМР ще предоставят възможности
наследство, и/или
за нови за територията форми за използване на природните ресурси, насочено
към по-пестеливото им използване посредством, въвеждането на
екологосъобразни, щадящи природата технологии и методи на работа в
земеделието, промишлеността и услугите:
• По мярката от ОПРЧР включена в СВОМР ще се финансират дейности, които

въвеждат иновативни модели за организация на труда в предприятията,
насочени към повишаване на производителността и опазване на околната
среда;
• По мярката от ОПИК включена в СВОМР приоритетно ще се финансират
дейности, които са свързани с инвестиции за опазване на околната среда, вкл.
такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на
климата и приспособяване към тях.
• По подмярка 4.1. от ПРСР включена в СВОМР приоритетно ще се
финансират проекти, които са свързани с производство на биологични
продукти, както и с опазване на компонентите на околната среда и/или
инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на
стандартите на ЕС, което представлява нова за територията форма на
използване на природните ресурси.
в) нов метод и/или
1). Прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР чрез Стратегията за ВОМР на
начин за решаване
територията на МИГ Куклен – Асенов град е изцяло иновативен подход за
на местните
решаване на местните проблеми, прилагащ принципа на публично-частното
проблеми и
слабости на
партньорство и подхода „отдолу – нагоре“, тъй като се прилага за първи път
територията,
на територията на двете общини.
и/или;
2). През изминалия програмен период в България подходът ЛИДЕР е прилаган

единствено чрез финансиране от ЕЗФРСР. През програмен период 2014 – 2020 е
дадена допълнителна възможност прилагане на мултифондов подход.
Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград планира прилагането
на изцяло иновативния за територията подход на мултифондово
финансиране, чрез комбинирано използване и концентрация на въздействието
на набор от икономически, социални и инфраструктурни мерки от ПРСР, ОПИК,
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ОПРЧР, насочени към балансираното развитие на региона, вместо стандартното
прилагане на еднофондов подход познато от предходния програмен период.
3). В Стратегията за ВОМР е разработена една изцяло иновативна мярка,
която е специфична за региона на МИГ, не е включена ПРСР и Регламент
1305/2013, но допринася за постигане на целите и приоритетите на
Регламента: Мярка 21. „Съхраняване и развитие на местната идентичност и
валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на
МИГ Куклен – Асеновград“. Тази специфична мярка представлява изцяло нов
начин за решаване на местните проблеми в областта на културно –
историческото и природно наследство. До този момент нито едни от
стратегическите документи на територията не е обръщал достатъчно внимание
на характерните местни специфични особености на културното и природното
наследство. Мярката цели валоризирането на тези местни продукти и
интегрирането им в създаването на нов туристически продукт за територията,
основан на специфичното местно културно и природно наследство. Успоредно с
това тази мярка ще подпомага и интеграционните процеси на територията, чрез
популяризиране на традициите на различните етноси, което ще насърчи
преодоляването на негативните стереотипи.
4). По подмярка 7.2 от ПРСР включена в СВОМР приоритетно ще се
финансират проекти насочени към предоставяне на услуги за уязвимите групи.
5) Територията на МИГ Куклен – Асеновград се характеризира с по-висок % на
представители на етническите малцинства спрямо средните за страната (над
25%). Във всички инвестиционни мерки в СВОМР предназначени за частни
бенефициенти са приоритизирани при равни други условия на проектите на
представители на идентифицираните в стратегията Уязвими групи в т.ч.
етнически малцинства. Съчетаването на очакваните чисто икономически ефекти
със социалните ефекти представлява иновативен подход за решаване на
местните проблеми.
г) определяне на
В мерките от Стратегията за ВОМР са предвидени специфични критерии за
критерии за оценка
оценка свързани с иновативността на проектите. Един от примерите, който може
на проектите,
свързани с
 да бъде посочен са критериите за оценка по подмярка 7.5., при които
иновативност на
максимален бр. точки получават проектите, които предвиждат инвестиции
проектите.“
в иновативни за територията дейности.
94.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите:
Визията и стратегическите цели на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Куклен – Асеновград“ се
декомпозират в два водещи приоритета. Приоритетите определят и насочва развитието в конкретна
област с цел положително въздействие при постигането на стратегическата цел. Специфичните цели,
към всеки от приоритетите дефинират резултатите в подобласти на съответния приоритет.
Специфичните цели са общо пет на брой. Изпълнението на всяка специфична цел се постига чрез
конкретни мерки/проекти/дейности, които ще се финансират по линия на ПРСР 2014 – 2020, ОПИК 2014
– 2020 и ОПРЧР 2014 – 2020.
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ВИЗИЯ:
ТЕРИТОРИЯТА НА "МИГ - КУКЛЕН - АСЕНОВГРАД" РАЙОН С ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ,
ГАРАНТИРАНО ОТ КОНКУРЕНТНА, УСТОЙЧИВО РАЗВИТА ИКОНОМИКА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА
СРЕДА И СЪХРАНЕНА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ.
ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - КУКЛЕН - АСЕНОВГРАД ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ.
ПРИОРИТЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

ПРИОРИТЕТ 1. СЦ
1.
Повишаване
на
РАЗВИТИЕ НА
конкурентоспособността
на
местните
КОНКУРЕНТОСП
земеделски стопанства.
ОСОБНА МЕСТНА СЦ 2. Диверсификация на местната
ИКОНОМИКА В
икономика
чрез
насърчаване
на
РЕГИОНА НА
предприемачеството,
МИГ - КУКЛЕН - конкурентоспособността
и
АСЕНОВГРАД.
производствения
капацитет
на
предприятията от неземеделските сектори.
СЦ 3. Подобряване производителността на
труда в местните предприятия, чрез
подобряване на работната среда и
условията на труд.
ПРИОРИТЕТ 2. СЦ 4. Подобряване на жизнената среда и
ПОДОБРЯВАНЕ
туристическия потенциал на територията,
ПРИВЛЕКАТЕЛН
и разширяване обхвата и качеството на
ОСТТА НА
услугите.
ТЕРИТОРИЯТА
НА МИГ КУКЛЕН АСЕНОВГРАД,
КАТО
ПРЕДПОЧИТАНО
МЯСТО ЗА
ЖИВОТ И ОТДИХ.

ИНСТРУМЕНТИ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ ТЪРСИ ПОСТИГАНЕ НА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ.

Подмярка
стопанства"

4.1.

"Инвестиции

в

земеделските

ИЗТОЧН
ИК

ПРСР

10
ПРСР

Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности."
Мярка „Подобряване на производствения капацитет
на МСП от територията на МИГ - Куклен Асеновград“

ОПИК

Мярка

ОПРЧР

"Добри и безопасни условия на труд"

Подмярка
7.2.
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура”
СЦ 5. Съхраняване и развитие на местната Мярка 21. „Съхраняване и развитие на местната
териториална общност и идентичност и идентичност и валоризиране на местното културно и
изграждане на капацитет за местно природно наследство на територията на МИГ Куклен –
развитие.
Асеновград“
Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за водено от общностите местно развитие“

Бр.
проекти/резултат

6

6

4
ПРСР

4
ПРСР

1
ПРСР

6
ПРСР

изграден
капацитет за
местно развитие.
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5. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ: (не повече от 4 страници за всяка мярка)

МЕРКИ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014 – 2020, (ЕЗФРСР)
ПОДМЯРКА 4.1"ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"
Цел на мярката:
ПРСР
Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на „МИГ (ЕЗФРСР) Куклен - Асеновград”
Обхват на мярката:
Финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите реализиращи се на територията на
„МИГ - Куклен - Асеновград” при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи
териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено
от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.).
Допустими кандидати:
Земеделски производители / физически и/или юридически лица/, отговарящи на следните
изисквания:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на
земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от
левовата равностойност на 2000 евро;
3. 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.
в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски
продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и
организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на
територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от
14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.,
определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията
за водено от общностите местно развитие.
Допустими дейности:
Допустими са само дейности на територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ (при спазване на
разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за
периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР
включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие), които водят до подобряване
на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
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производствени материални и/или нематериални активи; или
2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски
продукти; или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните,
екологичните и други условия на производство; или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Допустими разходи:
1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за
земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на
околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,
включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или
електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на
енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от
десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти
и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение
№ 8, включително чрез финансов лизинг;
5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване,
необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на
пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади
земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или
модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за
земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения;
8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение
на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски
район съгласно приложение № 4;
9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни
средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства
за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и
птици;
10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с
въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на
добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
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13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на
проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите
разходи по проект, включени в т. 1 – 12.
Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението
на проекта не могат да превишават:
1. Едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника
и/или разходи по т. 10 – 12;
2. Пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за
създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или
машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят
10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12.
Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо
дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 13 са допустими, ако са
извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Допустимите и Недопустимите разходи се определят въз основа на разпоредбите на Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
специфичните условия и изисквания на СВОМР.
Финансови параметри:
Общ бюджет на мярката за целия период на прилагане на СВОМР: 900 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи по един проект:
• Левовата равностойност на 150 000 евро;
• Левовата равностойност на 80 000 евро за проекти с инвестиции само за земеделска
техника.
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект:
• Левовата равностойност на 3 500 евро.
Интензитет на финансовата помощ:
Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи.
Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на
производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10
земеделски стопани
5. 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. и за
кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 –
2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са
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одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10
земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Специфични за територията на МИГ Куклен, Асеновград критерии за оценка на проекти:
Точки
Критерии за оценка на проекти
1. Дейностите по проекта са насочени към сектор: „Плодове и зеленчуци“; 35
„Животновъдство“; "Етеричномаслени и медицински култури" и традиционни за
региона култури като череши:
• Над 30% до 50% от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. + 5 т. ако над 30%
до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 15 точки)
• Над 50% до 75% от инвестициите са в посочените сектори – 20 т. + 5 т. ако над 30%
до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 25 точки)
• Над 75% от инвестициите са в посочените сектори – 30 т. + 5 т. ако над 30% до 50%
от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 35 точки)
2. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с
5
производство на биологични продукти.
3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:
5
Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1
година след приключване на дейностите по проекта:
• До 1 ново работно място – 2 т.
• 2 и повече нови работни места – 5 т.
4. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване
5
на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на
стопанството с изискванията на стандартите на ЕС – 5 точки.
5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност
5
на 50 000 евро:
6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от ПРСР в 15
предходния програмен период.
7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства 10
и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато
кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството
следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):
8. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на 10
възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване
(когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на
дружеството следва да са собственост на физически лица отговарящи на условията за
млад фермер)
9. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и 10
приоритетите на Стратегията на МИГ – Куклен - Асеновград
• Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.
• Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 5 т.
Максимален брой точки: 100
ПОДМЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
Цел на мярката:
Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън
ПРСР
земеделието.
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(ЕЗФРСР) Обхват на мярката:
Финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите реализиращи се на територията на
„МИГ - Куклен - Асеновград” при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи
териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено
от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.).
Допустими кандидати:
• Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за
вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен
обем над 2 000 евро;
• Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица
на територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ при спазване на разпоредбите на Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020
г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в
Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Допустими дейности:
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги) при спазване на разпоредбите на чл. 21, ал. 4 от Наредба № 22 от
14.12.2015;
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора
за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници само за собствено
потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
• Допустими са само дейности на територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ (при спазване
на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от
ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани
от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие).
Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на
активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти,
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и
икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване
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на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с
изключение на общите разходи.
Допустимите и Недопустимите разходи се определят въз основа на разпоредбите на Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
специфичните условия и изисквания на СВОМР.
Допълнителни критерии за допустимост и изисквания към кандидатите:
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа
жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни
работи;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не
произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други
богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които
могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
• Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се
използват за фуражи.
• Допустими за подпомагане са проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване
само ако са изпълнени изискванията на чл. 21, ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015.
• Допустимостта на разходите за закупуване на превозни средства се определя при спазване на
разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015.
• Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не
надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на
предприятието.
• Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при
условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за
енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо
значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал,
отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на
произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на
парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми
източници).
• В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на
Договора за функциониране на Европейския съюз.
• 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 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници за продажба.
Проектите по подмярката трябва да отговарят на критериите за допустимост съгласно Наредба
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№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.
Финансови параметри:
Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на Европейския съюз за
държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Общ бюджет на мярката за целия период на прилагане на СВОМР: 917 500,00 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: Левовата равностойност
на 150 000 евро;
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: Левовата равностойност
на 10 000 евро.
Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи):
• 75%
Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на
туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от
общите допустими разходи.
Подмярката ще се прилага при спазване на правилата за минимална помощ/de minimis/
Специфични за територията на МИГ Куклен, Асеновград критерии за оценка на проекти:
Точки
Критерии за оценка на проекти
1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:
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• Проекти свързани с инвестиции в производствени дейности, инвестиции в закупуване
на машини и оборудване за лека промишленост, търговия, занаяти и сервизно ремонтни работилници – 35 точки;
• Проектът е свързан с инвестиции в сферата на туризма – 30 точки;
• Проектът е свързан с инвестиции в сферата на здравните услуги за населението – 30
точки;
• Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги извън – 25 точки.
2. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:
10
Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1 година
след приключване на дейностите по проекта:
• До 1 ново работно място – 5 точки
• 2 и повече нови работни места – 10 точки
3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:
15
• Кандидатът има повече от една приключена финансова година и оборот от дейност
сходна с тази, за която кандидатства за повече от една приключена финансова година
– 15 точки;
• Кандидатът има една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с
тази, за която кандидатства – 10 точки;
• Кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на кандидатстване
има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства – 5 точки.
4. Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски 10
дейности по мерки 311 и 312 от ПРСР през предходния програмен период:
5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 10
равностойност на:
• 50 000 евро – 10 точки;
• 75 000 евро – 5 точки
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6. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически
5
малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания
(когато кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на
дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):
7. Проектът е на кандидат юридическо лице или ЕТ, при което минимум 50 % от
5
дяловете и капитала на дружеството са собственост на лице на възраст от 18
навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване.
8. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и 10
приоритетите на Стратегията на МИГ – Куклен - Асеновград
• Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.
• Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 5 т.
Максимален брой точки: 100
ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
Цел на мярката:
• Повишаване на привлекателността на селата на територията на МИГ”Куклен - Асеновград”
ПРСР
чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като основа за
(ЕЗФРСР)
създаването на оптимална жизнена среда на селските територии;
• Насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в
региона на МИГ”Куклен - Асеновград”.
Обхват на мярката:
Финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите реализиращи се на територията на
„МИГ - Куклен - Асеновград” при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи
териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено
от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.).
Допустими кандидати:
1. Общините от територията за всички допустими дейности
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ;
4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на „МИГ - Куклен –
Асеновград“ при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на
мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно
развитие.
Допустими дейности:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги,
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с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.
8. Допустими са само дейности на територията на „МИГ - Куклен – Асеновград“ (при спазване
на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР
за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на мерките финансирани от
ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие).
Допустими разходи:
1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или
реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно
допустимите за подпомагане дейности;
2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им
стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3.придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на
търговски марки, до пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени
както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и
по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на
допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.
Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от публичната помощ, свързана с
одобрените допустими разходи.
За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо
както следва:
- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при
наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на
изпълнител/и;
- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на
всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в
съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Допустимите и Недопустимите разходи се определят въз основа на разпоредбите на Наредба
№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
специфичните условия и изисквания на СВОМР.
Финансови параметри:
Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на Европейския съюз за
държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Общ бюджет на мярката за целия период на прилагане на СВОМР: 919 200,00 лв.
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Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: Левовата равностойност
на 200 000 евро;
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: Левовата равностойност
на 5 000 евро.
Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи):
• За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично
генериране на приходи.
• Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя
въз основа на анализ разходи и ползи.
В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро
за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда
финансиране в размер на 100%.
Специфични за територията на МИГ Куклен-Асеновград критерии за оценка на проекти:
Точки
Критерии за оценка на проекти
1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:
80
• Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация,
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния
живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства – 80 точки;
• Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура – 80 точки;
• Проектът включва инвестиции в други допустими дейности – 60 точки.
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове.
5
3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за
5
уязвимите групи:
4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на
5
етнически малцинства:
5. Проектът допринася за постигане на целите и приоритетите на Стратегията на
5
„МИГ – Куклен – Асеновград“
Максимален брой точки: 100
ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ,
ТУРИСТИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
И
МАЛКА
ПО
МАЩАБ
ТУРИСТИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА”
Цели на мярката:
• Постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Куклен ПРСР
Асеновград, чрез използване на туристическия потенциал на региона;
(ЕЗФРСР)
• Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и историческите
ценности и забележителности на територията на МИГ Куклен - Асеновград;
• Развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез
валоризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ
Куклен - Асеновград.
Обхват на мярката:
Финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите реализиращи се на територията на
„МИГ - Куклен - Асеновград” при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи
териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено
39

от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.)
Допустими кандидати:
1. Общините от територията за всички допустими дейности
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ;
4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на „МИГ - Куклен –
Асеновград“ при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи териториалния обхват на
мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено от общностите местно
развитие.
Допустими дейности:
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно
наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции,
които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и
предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути,
съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
Допустими разходи:
1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо
имущество;
2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната
цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и
консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата
устойчивост;
4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер
и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените
допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото
плащане е допустимо както следва:
– до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при
наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на
изпълнител/и;
– разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на
40

всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. Разходите за ДДС
са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното
законодателство в областта на ДДС.
Финансови параметри:
Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на Европейския съюз за
държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Общ бюджет на мярката за целия период на прилагане на СВОМР: 136 960,00 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: Левовата равностойност
на 70 000 евро;
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: Левовата равностойност
на 5 000 евро.
Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи):
• За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично
генериране на приходи.
• Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя
въз основа на анализ разходи и ползи.
В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро
за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда
финансиране в размер на 100%.
1. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата
10
равностойност на 20 000 евро:
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските
10
центрове:
3. Проектът включва дейности за изграждане на туристически и еко пътеки:
20
4. Проектът включва иновативни за територията на МИГ Куклен - Асеновград
дейности: като инвестиции в разработването на софтуер и софтуерни приложения за 20
популяризиране на туристическите обекти на територията на МИГ и др.
5. Проектът се реализира на територията на повече от 1 населено място или ще се
20
ползва от населението на повече от 1 населено място:
6. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на
20
етнически малцинства:
Максимален брой точки: 100
МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ВАЛОРИЗИРАНЕ
НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ - КУКЛЕН АСЕНОВГРАД”
Цел на мярката:
Мярка,
Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти,
извън
музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, традиции и др./ с цел
обхвата
тяхната валоризация, интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг,
на
мерките популяризация и реклама. Мярката е извън обхвата на Регламент 1305/2013, но съответства с
целите му тъй като допринася за балансираното териториално развитие на региона на МИГ,
от
Регламент насърчаване на социалното приобщаване и стимулира местното развитие. Марка допринася
(EC) №
за постигането на Цел 3, ПО 6Б на ПРСР 2014 – 2020 г. Мярката ще допринесе за развитие на
1305/2013 териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал
, но
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съответст
ващи на
целите на
регламент
а
(финанси
рани от
ЕЗФРСР)

и продукти от местен характер, което представлява специфична за ЕЗФРСР цел.
Обхват на мярката:
Финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите реализиращи се на територията на
„МИГ - Куклен - Асеновград” при спазване на разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., определящи
териториалния обхват на мерките финансирани от ЕЗФРСР включени в Стратегията за водено
от общностите местно развитие (чл. 5 ал. 2. от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.).
Допустими кандидати:
• Общините от територията на МИГ ”Куклен - Асеновград”;
• Юридически лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на територията на МИГ
”Куклен - Асеновград”;
• Читалища от територията на МИГ ”Куклен - Асеновград”;
• СНЦ МИГ ”Куклен - Асеновград”
Допустими дейности:
По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ”Куклен Асеновград”, които могат да включват една или няколко от изброените дейности и допринасят
за запазване и заздравяване на местната идентичност и културно наследство на територията.
Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват
местните жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на местните
идентичности и култура.
По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на
различните видове местни идентичности и местното материално и не материално културно
наследство:
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични
местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история,
традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.
2. Организиране и провеждане на:
- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни
храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното
наследство и местните идентичности на територията;
– Концерти
– Театрални представления
– Събори, фестивали, чествания и други публични мероприятия.
3. Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:
– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;
– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични
изследвания, снимки, каталози и др.)
– Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми
или предмети от традиционния бит;
4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали,
хепънинги, възстановки на исторически събития, театрални представления и др.
5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на
територията.
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Допустими разходи:
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са
съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени
в периода на изпълнение на проекта:
1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта,
включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение;
2. Разходи за организиране на пътувания – разходи за командировки: пътни, дневни разходи и
нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната;
3. Разходи за материали, консумативи;
4. Разходи за закупуване на оборудване – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи;
5. Разходи за външни услуги;
- Наем на помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;
- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;
- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
(пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за извършване на
археологически проучвания, реставрация и консервация и др.)
Финансови параметри:
Общ бюджет на мярката за целия период на прилагане на СВОМР: 60 000 лв.
Минимален размер на допустимите разходи за проект – няма
Максимален размер на допустимите разходи за един проект: 30 000 лева
Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи):
• до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов
анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) №
480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на Европейската комисия от декември
2014 г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
• до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно
представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с
правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г.,
и насоките на Европейската комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ разходиползи на инвестиционни проекти;
• до 60 на сто - когато получател е частно лице;
• до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
Специфични за територията на МИГ Куклен - Асеновград критерии за оценка на проекти:
1. Вид кандидат:
Проектът е на ЮЛНЦ ,читалище или местни поделения на вероизповеданията: 20
Проектът е на община: 10
Максимален брой точки по критерий 1: 20
2.Проекти,
възстановили/съхранили/оживили
повече
от
един
обичай/традиция/занаят/кулинарна традиция/ честване на исторически дати и местни 20
празници, характерни за територията МИГ:
3. Проектът се реализира на територията на повече от 2 населени места на територията на 10
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МИГ
4. Проектът предвижда създаването и поставянето на театрално представление, концерт
20
и/или други сценични представления на местни самодейци от територията на МИГ:
5. Проектът включва дейности за популяризиране на опазването на околната среда:
10
6. Проектът включва дейности представящи обичай/традиция/занаят/кулинарна
традиция/ честване на исторически дати и празници, характерни за етническите 20
малцинства на територията МИГ:
Максимален брой точки: 100

МЕРКИ ОТ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 ЕСФ
МЯРКА "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"/ОПРЧР-ОС1/ИП-7
Цел на мярката:
ОПРЧР/ Подобряване на работната среда в предприятията, чрез осигуряване на добри и безопасни
Приорите
условия на труд, както и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и
тна
ОС1/Инве управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на
стиционе работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в
предприятията.
н
приорите Териториален обхват:
т7
Проектите следва да бъдат изпълнени на територията на МИГ – Куклен – Асеновград.
Съответствие на мярката с инвестиционен/ни приоритет/и на програмата и приноса й към
ЕСФ
определена специфична цел/и от ОПРЧР (от избрания инвестиционен приоритет):
Мярката ще даде възможност за въвеждането на нови организационни практики, модели и
системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни
условия на труд, които са сред начините за постигане на по-високи нива на производителност на
труда в предприятията от територията на МИГ Куклен – Асеновград. Осигуряването на
възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на
професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в
заетостта на по-възрастните работници и служители, което е важен фактор за икономическото
развитие на региона на МИГ Куклен – Асеновград с оглед на негативните демографски
тенденции. Включването на мярката в Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград
пряко ще допринесе за постигането на Специфична цел №1 „Увеличаване броя на
обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за
развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ на
Инвестиционен приоритет № 7 на Приоритетна ОС 1 от ОПРЧР
Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката адресира:
Целева група: Заети лица вкл. самостоятелно заети лица; работодатели
Профилът на стопанския сектор на територията на МИГ Куклен – Асеновград показва, че
включва мирко, малки и средни предприятия, като делът на микро предприятията е на 92%.
Средните доходи на заетите в региона МИГ са под средните за област Пловдив, което е резултат
от по-ниските нива на производителност на труда, това рефлектира негативно върху
конкурентоспособността на местните стопански субекти и води до миграция на младите кадри
към градските центрове в допълнение към миграционните процеси по икономически причини,
коефициентът на възрастова зависимост в региона на МИГ надхвърля 50%, което рефлектира
върху пазара на труда, икономическия растеж В значителна степен идентифицираните проблеми
са резултат от недостиг на собствени финансови средства и ограничен достъп до външно
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финансиране за подобряване на работната среда, чрез осигуряване на добри и безопасни условия
на труд и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на
човешките ресурси. Създаването на възможност за подобна инвестиционна подкрепа ще окаже
положително въздействие върху производителността на труда на местните предприятия.
Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са избрани тези типове
бенефициенти:
Допустими типове бенефициенти/кандидати:
• Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия
(ЗМСП) в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които
имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в
съответствие с българското законодателство;
• Всички кандидати следва да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на
територията на действие на МИГ Куклена, Асеновград и осъществяват дейностите по
проекта на територията на действие на МИГ;
• Всички кандидати следва да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални
помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;
• Всички кандидати следва да разполагат с финансов капацитет, който ще се оценява по
предоставена от УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;
Причини за избор на бенефициенти/кандидати: Профилът на стопанския сектор на
територията на МИГ Куклен – Асеновград показва, че включва мирко, малки и средни
предприятия, като делът на микро предприятията е на 92%.
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите групи
(ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива);
В рамките на мярката ще се насърчава въвеждане на иновативни модели за организация на труда
в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната
среда.
Допустими дейности, конкретно необходими за реализация на мярката:
Д1 - Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в
предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните
процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и
личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към
повишаване на производителността и опазване на околната среда
Д2 - Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите
в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
Д3 - Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и
здравния статус на работниците и служителите. Осигуряване на средства за колективна защита,
включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти,
технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. Придобиване на стандарти за безопасни
условия на труд. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за
здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното
ограничаване и предотвратяване. Обучение на служители и работници за безопасна работа с
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нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова
от доставчика.
Д4 - Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на
места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. Дейности,
свързани с осигуряване на дневни занимания с деца; Осигуряване на достъп за хора с
увреждания; Помещения/места за хранене съобразно рационалните норми и специфичните
условия на труд; Помещения/места за краткотраен отдих, физическа култура и спорт.
Д5 Дейности/разходи за организация и управление на проекта
Д6 Дейности/разходи по информиране и публичност
Допустими разходи:
1. Разходи за персонал
- Разходи за трудови възнаграждения на физ. лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за
сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Д1, Д2, Д3 и Д4.
- Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения
по Д1, Д2 и Д3.
2. Разходи за материали
- Разходи за специализиран софтуер необходими за осъществяването на Д1.
- Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Д 1, 2, 3 и 4
- Разходи за гориво за използваните МПС по Д2
- Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за
осъществяването на Д3
- Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко
свързани с осъществяването на Д1, 3 и 4, необходими за постигане на поставените цели, както и
подробно мотивирани в проектното предложение
3. Разходи за услуги
- Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване
- Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за
осъществяването на Д1, Д3 и Д4.
- Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност
- Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на
ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Д1, Д2, Д3 и Д4 в т.ч. разходи за превоз на
пътници в реален размер, в случай, че такива не са предвидени в другите бюджетни пера, но не
повече от 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
- разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за
сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Д3 – Тези
разходи следва да бъдат в размер до 10% от общите допустими разходи.
4. Разходи за строително монтажни работи
- Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи
обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на
труд при изпълнението на Д3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Д4 (от
допустимите дейности) общо за Д 3 и 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта.
5. Непреки разходи
Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.
Бюджет на мярката:
Общият бюджет на мярката за целия период на СВОМР: 977 000,00 лв.
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( 499 538,83 евро при курс 1,9558 лв. за 1 евро)
Интензитет на финансовата помощ:
Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите
разходи.
Финансови параметри:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 160 лева (левовата
равностойност на 200 000 евро по курс 1 евро/1,9558 лв.)
Критерии за оценка на проекти:
В съответствие с указанията предоставени от УО на ОПРЧР по реда на § 3 от Заключителните
разпоредби на ПМС 161 от 4.07.2016 г. разпределението и точкуването на критериите за оценка
в рамките на всеки от разделите ще бъде определено в процеса на разработване на насоките за
кандидатстване към одобрената стратегия след съгласуване с УО на ОПРЧР.
Критерии

1. Оперативен капацитет
1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти
и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното
предложение1 през последните 5 години:
(изброяват се дейностите)
1.1 А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение
на дейности, като тези включени в проектното предложение през
последните 5 години
1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в
изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното
предложение2 през последните 5 години
1.2. Опит на законния представител на кандидата (управител, прокурист и
др.)/собственика на капитала на организацията в организация,
управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези,
включени в проектното предложение и/или управленски опит.
2. Съответствие
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се връзката между
заложените цели и целите на процедурата, нуждите на целевите групи,
както и предвидените резултати)
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди
3. Методика и организация
3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати
3.2 Яснота на изпълнение на дейностите
4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и
икономичност на разходите и структурираност на бюджета
5. Допълнителни специфични критерии за територията на МИГ Куклен Асеновград
5.1. Проектът предвижда обхващане на минимум 10% лица от целевата група,
определена в проектното предложение

Скал
а на
оцен
ка

Максима
лен брой
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15
30
12

Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В случай че не е предвидено участието на
партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А
2
В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на всеки партньор.
1
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5.2. Проектът предвижда подкрепа за поне 5% лица над 54 годишна възраст от
целевата група
5.3. Проектът предвижда конкретни дейности за опазване здравето на
работещите
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

9
9
100

Обща бележка: МИГ Куклен - Асеновград, след съгласуване с УО на ОП РЧР, има право да допълва и
модифицира критериите, съобразно спецификата на съответната процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Точките в самите раздели също могат да бъдат променяни в
съответствие с конкретната процедура. В зависимост от спецификата на всяка една процедура могат да
се добавят допълнителни критерии в рамките на четирите раздела. Разпределението и точкуването на
критериите за оценка в рамките на всеки от разделите ще бъде определено в процеса на разработване на
насоките за кандидатстване към одобрената стратегия, съгласно Указанията на УО на ОП РЧР по чл. 37,
ал. 1 от ПМС 161/2016 г.
МИГ Куклен - Асеновград след съгласуване с УО на ОПРЧР може да определят минимален брой точки
за преминаване по отделните раздели и/или минимално допустима оценка за качество на проектните
предложения.

Режим на минимални помощи:
Мерките по ОП РЧР ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L
352 от 24.12.2013г. В тази връзка следва да се има предвид, че кандидати и/или партньори са
недопустими да получат минимална помощ, ако попадат в забранителните режими на
помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно:
а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на
рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. относно общата организация на пазарите на
продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) №
1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354 от
28.12.2013 г.);
б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на
първичното производство на селскостопански продукти („селскостопански продукти“ са
продукти, изброени в приложение I към Договора (ДФЕС), с изключение на продуктите на
рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1379/2013).

МЕРКИ ОТ ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020, ЕФРР
МЯРКА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА
НА МИГ КУКЛЕН -АСЕНОВГРАД“./ ОПИК/ОС2/ИП2.2./СЦ2.2.
Цел на мярката:
ОПИК/ Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване и
Приорите устойчиво развитие на местен бизнес на територията на МИГ Куклен, Асеновград, който да
тна
осигурява заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите.
ОС2/Инве Съответствие с приоритетите на ОПИК 2014-2020, в т.ч. цел и принос към определена
стиционе специфична цел на програмата:
н
Мярката попада в обхвата на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж
приорите на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от ОПИК 2014 –
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т
2.2./Специ
фична цел
2.2.
ЕФРР

2020. Реализираните инвестиции с помощта на мярката от СВОМР на МИГ Куклен –
Асеновград ще стимулират производствения и експортния потенциал на МСП от територията на
МИГ Куклен – Асеновград, което ще допринесе за постигането на Специфична цел 2.2.
„Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП“ на
Приоритетна ОС 2, инвестиционен приоритет 2.2. на ОПИК 2014 – 2020.
Съответствие на мярката с идентифицираните проблеми на територията и спецификата
по отношение на обхванатата територия:
Малките и средните предприятия играят основна роля в развитието на местната икономика на
територията на МИГ Куклен - Асеновград. Те са ключов източник за създаване на работни
места, нови бизнес идеи и предприемачески умения. В този аспект усилията на територията да
създаде конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане
развитието на МСП, защото те са най-чувствителни към промени в бизнес средата. Попадайки
основно в категорията „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
предприятия”. местните МСП имат затруднен достъп до капитал и кредитен ресурс. Това
лимитират въвеждането на нови технологии и системи за управление, което се отразява
негативно на ефективността на производството и възможностите за достъп до пазари, и
устойчиво развитие. За да подобрят конкурентоспособността си те се нуждаят от повишаване на
производствения си капацитет, оптимизация на производствените процеси, подмяна на морално
остарялото технологично оборудване и повишаване на качество на произвежданите продукти.
Идентифицираните проблеми попадат изцяло на полето на въздействие на предвидената в
СВОМР Мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ
Куклен - Асеновград“.
Целева група и идентифицирани проблеми, които мярката адресира:
1. МСП от територията на МИГ, нуждаещи се от общи производствени инвестиции за
подобряване на производствения капацитет за растеж;
2. МСП от територията на МИГ, нуждаещи се от подкрепа за специализирани услуги за развитие
и укрепване на управленски капацитет;
3. МСП от територията на МИГ, нуждаещи се от подкрепа за растеж, чрез подобряване на
качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги;
Допустими кандидати:
1. Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на
МИГ Куклена, Асеновград и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на
МИГ;
2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
3. Кандидатите от територията на общ. Асеновград попадаща в обхвата на МИГ следва да
отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за
малките и средни предприятия (ЗМСП). Допустимостта на кандидатите по този критерий се
определя на териториален принцип съгласно демаркацията на ОПИК и Приложения № 1-3 на
ПМС № 161/2016;
4. Кандидатите от територията на общ. Куклен следва да отговарят на изискванията за малко
или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).
Допустимостта на кандидатите по този критерий се определя на териториален принцип съгласно
демаркацията на ОПИК и Приложения № 1-3 на ПМС № 161/2016;
5. Да имат минимум три приключени финансови години и реализиран минимален размер нетни
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приходи от продажби общо за последните три приключили финансови години: за микро
предприятия: ≥ 210 000 лева; за малки предприятия: ≥ 750 000 лева; за средни предприятия: ≥ 3
000 000 лева;
6. Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна
финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
7. Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна
финансова помощ от ОПИК, в случай че не са микро предприятие в рамките на селски район и
не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми,
финансирани със средства на ЕС;
8. Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, в една
от определените в „Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
2014-2020“ групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична
интензивност, както следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства по (КИД 2008): С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени
вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28
„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; 29
„Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни
средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги по (КИД - 2008): J58 „Издателска дейност“; J59
„Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на
информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и
развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства по (КИД 2008): С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13
„Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на
облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17
„Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и
възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство
на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на
мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на
машини и оборудване“
Допустими дейности:
1. Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за
растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към: 1.1.)
повишаване на производителността; 1.2.) ефективното и ефикасното използване на
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факторите на производство чрез внедряване на нови технологии/ практики/ методи/ системи
за подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес; 1.3.) подобряване на
производствените процеси чрез инвестиции в ДМА и ДНА; 1.4.) разширяване на
производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите
продукти и услуги; 1.5.) диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото
на предприятията и достъп до пазари.
2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския
капацитет. Дейностите трябва да са насочени към: 2.1.) разработване, внедряване и
сертифициране на системи за управление на качеството (СУК), опазване на околната среда,
еко маркировка, сигурност на информацията и др. съгласно международни, европейски и
национални стандарти; 2.2.) разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри
производствени практики; 2.3.) инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни
приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.
3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на
използването на ИКТ и услуги3. Дейностите трябва да са насочени към: 3.1.) подобряване на
качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на
базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“,
„мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и
локации на дадено дружество; и/или 3.2.) системи за автоматизирано проектиране,
инженерни дейности и производство; и/или 3.3.) системи за трансформиране на бизнес и
операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и
конкурентоспособността;
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите групи
(ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива):
Територията на МИГ Куклен – Асеновград се характеризира, като региона с по-висок % на
представители на етническите малцинства (над 25%) от средния показател за страната. В
специфичните критерии за оценка на проекти МИГ ще финансира приоритетно проекти на
представители на уязвимите групи в т.ч. проекти на етническите малцинства. Въпреки, че общ
принцип по всички ОП е да се дава преимущество на кандидати, които имат предходен опит по
проекти, по мярката МИГ ще финансира приоритетно проекти, на кандидати, които не са
получавали БФП по линия на ЕС по този начин се цели улесняване на достъпа до финансиране
на най-уязвимите кандидати. Тази комбинация от съчетаването на икономическите със
социалните социални ефекти по мярка която има изцяло бизнес насоченост представлява
иновативен за територията подход за решаване на проблемите в региона.
Допустими разходи:
1. Разходи за придобиване на ДМА и ДНА, в т.ч. придобиване на машини, съоръжения и
оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по проекта4.
2.) Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране и ре-сертифициране на СУК с
изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
Могат да включват дейности за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM
системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на
бизнес процесите в предприятията.
4
В случаите на проекти само за „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“ и/или „Подкрепа за
растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги“ разходите за придобиване на ДМА и
специализирани софтуерни приложения, представляващи ДНА не могат да надвишават 150 000 лв. по всеки индивидуален проект (ограничението не се отнася
за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват ДНА).
3
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3.) Разходи за услуги във връзка с: постигане на съответствие и оценка на съответствие на
продукти с национални/европейски/международни стандарти и така наречените „съществени
изисквания” към тях5; присъждане на екомаркировката на ЕС.
4.) Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени
практики;
5.) Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление
на бизнес процесите в предприятията;
6.) Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес
процесите в предприятията, представляващи ДНА;
7.) Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS);
8.) Разходи за визуализация – до 2 000 лв.
Допустимите и Недопустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5,
Раздел I от ЗУСЕСИФ, Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални
правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен
период 2014 - 2020 г. и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на общи
разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета.
Разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно условия по чл. 57, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за
допустимост на разходите за съответния програмен период.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или
дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на
формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани
плащания са извършени от него.
Финансови параметри:
Общ бюджет на мярката за целия период на СВОМР: 1 955 000 лв. (999 590,96 евро при курс
1,9558 лв. за 1 евро)
Минимален размер на помощта (БФП) за един проект: не по-малко от 30 000 лв.
Максимален размер на допустимите разходи за един проект: 391 160 лв. (левовата
равностойност на 200 000 евро по курс 1 евро/1,9558 лв.)
Интензитет на помощта (БФП):
Максимален интензитет на БФП: до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект
за всички категории предприятия.
Приложим режим на държавна помощ:
„De minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз
към помощта „de minimis“.6
Очакван принос за територията на МИГ Куклен -Асеновград:
В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на конкурентоспособността,
„Съществени изисквания“, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход,
изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти)
6
Максималният размер на помощта по режим „de minimis“, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни
товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.
5
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създаване на потенциал за експорт и подобряване на пазарното присъствие на МСП от
териториите на МИГ Куклен- Асеновград чрез: 1.) внедрени технологии за подобряване на
производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на
производствените разходи и оптимизиране на производствената верига; 2.) повишаване и
подобряване на използването на ИКТ, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса;
3.) осигуряване на достъп до специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на
управленския капацитет.
Критерии за оценка на проекти:
Точки
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ:
I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на 19
проекта
1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и амортизации –
4
EBITDA за три финансови години
2. Производителност на кандидата за три финансови години
4
3. Приходи от износ за три финансови години
2
4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови години на
6
кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта
5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година
3
II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление
6
1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови години
3
2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление
3
III. Ефект от изпълнението на проекта7
10
1. Вътрешна норма на възвръщаемост8 (N, N+1, N+2, N+3)
2
2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)
2
3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по
2
проекта (N+1, N+2, N+3)
4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3)
4
IV. Приоритизиране на проекти
15
1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС
5
2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за
5
смекчаване на последиците от изменението на климата9 и приспособяване към тях.
3. Устойчиво развитие
5
V. Бюджет и ефективност на разходите
10
1. Реалистичност на разходите по проекта
4
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
2
3.Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от
4
изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие
VI. Допълнителни специфични критерии към СВОМР определени от МИГ
40
1. Проектът е на кандидат, който до момента не е получавал БФП по линя на ЕСИФ.
10
2. Осигуряване на устойчива заетост (максимален брой точки):
10
Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1 година
след приключване на дейностите по проекта:
• 1 ново работно място – 3 т.
• От 2 до 5 нови работни места – 6 т.
7

При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила година, N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които
N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.
8
Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR)
9
Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове –
фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г.
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• Над 5 нови работни места – 10 т.
3. Приоритизация според вида кандидат (максимален брой точки):
• Проектът е на кандидат микро предприятие – 10 т.
• Проектът е на кандидата малко предприятие – 5 т.
• Проектът е на кандидата средно предприятие – 3 т.
4. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до 60 000 лв.
5. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически
малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания
(минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на
физически лица от уязвимите групи):
Максимален брой точки:
6. ФИНАНСОВ ПЛАН:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код на
мярка
та

Име на мярката

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. (ЕЗФРСР)
4.1.
6.4.

"Инвестиции в земеделски стопанства"
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

5
5

100

Общо за периода на
стратегията
лева
%

2 933 660,00 50%
900 000,00
917 500,00

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
919 200,00
видове малка по мащаби инфраструктура“
7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
136 960,00
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но
съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
21
„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно
60 000,00
наследство и традиции“
МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ)
977 000,00
"Добри и безопасни условия на труд"
977 000,00
МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР)
1 955 000,00
„Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ 1 955 000,00
Куклен, Асеновград“.
ОБЩО БЮДЖЕТ НА СВОМР: 5 865 660,00
6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:
Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез
прилагането на 4 мерки от ПРСР 2014 – 2020 и една собствена мярка /
мярка 21/, която не е част от ПРСР 2014 – 2020, но попада в обхвата на
ЕЗФРСР. Общият принос на ЕЗФРС за проекти към Стратегията възлиза
на 2 933 660,00 лв., като в допълнение към таях, чрез подмярка 19.4. от
ПРСР 2014 – 2020 ще се обезпечат текущите разходи на МИГ и разходите
за популяризиране на Стратегията за ВОМР/, които са в размер до
977 000 лв.(до 25% от целият общият публичен принос на ЕЗФРСР). По
този начин общият принос на ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 – 2020 г. възлиза
на 3 910 600 лв. От ОПИК е избрана една мярка с бюджет 1 955 000 лв. от
ОПРЧР също една мярка с бюджет от 977 000 лв.
7.2.

10

15%
16%
16%
2%

1%
17%
17%
33%
33%
100%

Изхождайки от анализите на нуждите и потенциала на територията към ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на
конкурентоспособна местна икономика в региона на МИГ – КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД, който цели
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повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и разнообразяване възможностите за
създаване на местен бизнес и заетост на населението са насочени общо 4 749 500 лв., които представляват
69,41% от общия финансов ресурс на Стратегията за ВОМР. В рамките на този приоритет въз основа на
направените анализи и проучвания се очаква финансирането на минимум 26 проекта на частни бенефициенти
от общо 40 предвидени потенциални проекта по цялата Стратегия за ВОМР.
Приоритет 1 включва общо 3 Специфични цели, които ще бъдат постигнати чрез включването на 4
Мерки/Подмерки.
• Специфична цел 1. Повишаване на конкурентоспособността на местните земеделски стопанства, която
ще се постигне чрез включването на Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" – ПРСР 2014
– 2020 /900 000 лв./
• Специфична цел 2. Диверсификация на местната икономика чрез насърчаване на предприемачеството,
конкурентоспособността и производствения капацитет на предприятията от неземеделските сектори,
която ще се постигне чрез включването на Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности." – ПРСР 2014 – 2020 /917 500 лв./ и Мярка „Подобряване на производствения капацитет на
МСП от територията на МИГ - Куклен - Асеновград“ – ОПИК 2014 – 2020 /1 955 000 лв./ От ОПИК 2014
– 2020 е предвиден максимално допустимия финансов ресурс с оглед на спецификите на територията на
МИГ /в обхвата на МИГ попадат две общини, една от които е извън обхвата на Селските райони/ и
потенциала на местния бизнес на база статистически данни за потенциални бенефициенти и резултати от
извършените теренни проучвания;
• Специфична цел 3. Подобряване производителността на труда в местните предприятия, чрез
подобряване на работната среда и условията на труд, която ще се постигне чрез включване на Мярка
"Добри и безопасни условия на труд" – ОПРЧР 2014 – 2020. /977 000 лв./
В рамките на ПРИОРИТЕТ 2 – Подобряване привлекателността на територията на МИГ КУКЛЕН - АСЕНОВГРАД, като предпочитано място за живот и отдих са насочени 2 093 160 лв.,
представляващи 30,59% от общия финансов ресурс на Стратегията за ВОМР. В рамките на този приоритет
въз основа на направените анализи и проучвания се очаква финансирането на минимум 14 проекта основно
на публични бенефициенти, НПО и МИГ от общо 40 предвидени потенциални проекта по цялата Стратегия
за ВОМР.
Приоритет 2 включва общо 3 Специфични цели, които ще бъдат постигнати чрез включването на 3
Мерки/Подмерки и допълнителни подмярка 19.4. от ПРСР 2014 – 2020:
• Специфична цел 4. Подобряване на жизнената среда и туристическия потенциал на територията, и
разширяване обхвата и качеството на услугите, която ще се постигне чрез включването на Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ – ПРСР 2014 – 2020 /919 200 лв./ и Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”–
ПРСР 2014 – 2020 /136 960 лв.
• Специфична цел 5. Съхраняване и развитие на местната териториална общност и идентичност и
изграждане на капацитет за местно развитие, която ще се постигне чрез Мярка 21. „Съхраняване и
развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на
територията на МИГ – Куклен – Асеновград“ – ПРСР 2014 – 2020 /60 000 лв./ и Подмярка 19.4. „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ – ПРСР 2014 – 2020
/977 000 лв./ представляващи до 25 % от целият публичен принос от ЕЗФРСР към Стратегията за ВОМР.
От гледна точка на разпределението на финансовият ресурс на Стратегията за ВОМР по видове
бенефициенти 69,41 % е предвиден за частни бенефициенти, а 30, 59% за публични бенефициенти.
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Разглеждайки само финансовият принос на ЕЗФРСР, чрез ПРСР 53,52% е предназначен за публични
субекти в това число МИГ чрез подмярка 19.4. , а останалите 46,48% са предназначени за частни
бенефициенти.
Финансовото разпределение на ресурса предназначен само за потенциални кандидати с проекти към
ЕЗФРСР без да се отчита подмярка 19.4 има следните измерения:
• Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" – ПРСР 2014 – 2020 – 33,68%
• Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности." – ПРСР 2014 – 2020 – 31,27%
• Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ – ПРСР 2014 – 2020 – 31,33%
• Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура”– ПРСР 2014 – 2020 – 4,67%
• Мярка 21. „Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и
природно наследство на територията на МИГ – Куклен – Асеновград“ – 2,05%
За частни бенефициенти са предвидени – 61,95% от финансовия ресурс от ПРСР.
За публични бенефициенти са предвидени – 38,05% от финансовия ресурс от ПРСР.
Търсен е подход, който максимално ефективно да обезпечи постигането на поставените цели и
същевременно да защити специфичните интереси на всяка една от заинтересованите страни. Дадена е
по-голяма тежест на Приоритет 1, тъй като: 1) броят на потенциалните бенефициенти е значително поголям; 2) инвестициите в икономическо развитие оказват положително въздейства за постигане на целите
по Приоритет 2.
Приоритет 1:
Приоритет 2:
4 749 500 лв.
2 093 160 лв.
СЦ1:
СЦ2:
СЦ3:
СЦ4:
СЦ5:
900000 лв.
2 872 500 лв.
977 000 лв.
1 056 160 лв.
1 037 000 лв.
ПРСР 4.1.
900 000 лв.

ОПИК
1 955 000 лв.

ПРСР 6.4.
917 500 лв.

ОПРЧР
977 000 лв.

ПРСР 7.2
919 200 лв.

ПРСР 7.5
136 960 лв.

ПРСР/ЕЗФРСР 21.
60 000 лв.

ПРСР 19.4.
977 000 лв.

7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: (не повече от 4 страници)
Стратегическата рамка на СВОМР е структурирана около една стратегическа цел и два приоритета със
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съответните специфични цели, които да доведат до удовлетворяване на идентифицираните и избрани
ключови потребности на територията на МИГ – Куклен - Асеновград. За постигането на целите в
стратегията са включени пет операции финансирани от ПРСР 2014 - 2020 (4.1.; 6.4.; 7.2; 7.5 и 21), една
операция финансирана от ОПИК 2014 – 2020, една операция финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020 и една
хоризонтална операция подмярка 19.4 от ПРСР, които чрез определения по всяка от тях финансов ресурс ще
финансират проекти в обхвата на допустимите дейности (подробно описани в т.5).
Условията и редът за предоставяне на финансова помощ от Стратегията за ВОМР на МИГ – Куклен Асеновград ще са изцяло съобразени с приложимата нормативна база.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
За периода на прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ – Куклен – Асеновград.
Планът за прилагане на Стратегията за ВОМР включва три етапа: 1. Подготовка на кампаниите за прием
на проект, популяризиране и създаване на местен капацитет; 2. Прием и оценка на проектни
предложения; 3. Мониторинг на изпълнението на одобрените проекти и отчитане на постигнатите
резултати.
Дейности

Отгово
рни

Времеви обхват
2018 – 2023
1

2

3

4

5

6

Етап I. Подготовка на кампаниите за прием на проект, популяризиране и създаване на местен капацитет.

1. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на СВОМР, МИГ
нейните цели, приоритети, мерки и очаквани резултати.
2. Организиране и провеждане на обучителни семинари за изграждане на МИГ
капацитет на потенциалните бенефициенти
3. Организиране и провеждане на обучителни семинари за изграждане на МИГ
капацитет на местни лидери и екипа на МИГ.
4. Изготвяне на документацията и процедурите за отделните мерки.
МИГ
5. Съгласуване на документацията и процедурите с Управляващите органи на МИГ
ПРСР/ОПИК/ОПРЧР.
6. Изготвяне на индикативен график за прием на проекти по години.
МИГ
Етап II. Прием и оценка на проектни предложения.
1. Обявяване на покани за прием на проекти.
МИГ
2. Прием на проекти.
МИГ
3. Провеждане на процедури по оценка на проекти.
МИГ
Етап III. Мониторинг на изпълнението на одобрените проекти и отчитане на постигнатите резултати.
Бенефиц
1. Реализиране на одобрените проекти.
иенти
2. Мониторинг на изпълнението на одобрените за финансиране проекти
3. Мониторинг на напредъка по изпълнение на СВОМР и докладване на годишна
база пред УО на ПРСР 2014-2020
4. Отчитане на постигнатите резултати и изпълнението на поставените цели.

МИГ
МИГ
МИГ

ИНДИКАТИВЕН ПЛАН ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР.
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ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА
Логическата матрица показва, как заложените в Стратегията за ВОМР цели по двата идентифицирани приоритета се превръщат в
резултати, чрез използването на предвидения финансов инструментариум по различните мерки и програми, преминавайки през три
основни етапа до постигането на Основната стратегическа цел: „УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - КУКЛЕН - АСЕНОВГРАД ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ“.

Специфични цели

Инструментариум
за постигане на СЦ.

ЕТАПИ – показващи как целите се превръщат в действия.

Постигнати
резултати

Програма
Бюджет /
ЕТАП I
ЕТАП II
ЕТАП III
/мярка
лв.
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА МЕСТНА ИКОНОМИКА В РЕГИОНА НА МИГ – КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД.

Индикатори/р
езултати

1) Провеждане на информационна
кампания за популяризиране на
СВОМР; 2) Организиране и
провеждане на обучителни
семинари за изграждане на
капацитет на потенциалните
бенефициенти; 3) Организиране и
провеждане на обучителни
семинари за изграждане на
капацитет на местни лидери и
екипа на МИГ; 4) Изготвяне на
документацията и процедурите за
отделните мерки; 5) Съгласуване
на документацията и процедурите
с Управляващите органи на
ПРСР/ОПИК/ОПРЧР; 6)

Постигане
на
заложените
в СВОМР,
цели и
индикатори/
Подробно
разписани в
т. 9
Индикатори
за
мониторинг
и оценка.

ПРИОРИТЕТ 1.
СЦ 1. Повишаване на
конкурентоспособността на
местните земеделски
стопанства.
СЦ 2. Диверсификация на
местната икономика чрез
насърчаване на
предприемачеството,
конкурентоспособността и
производствения капацитет
на предприятията от
неземеделските сектори.
СЦ 3. Подобряване
производителността на труда
в местните предприятия, чрез
подобряване на работната

ПРСР /
4.1.

ПРСР /
6.4.

900 000

917 500

ОПИК
/ППК на
МСП

1 955 000

ОПРЧР
/ ДБУТ

977 000

1) Обявяване
на покани за
прием на
проекти; 2)
Прием на
проекти; 3)
Провеждане
на процедури
по оценка на
проекти.

1) Реализиране на
одобрените проекти;
2) Мониторинг на
изпълнението на
одобрените за
финансиране проекти;
3) Мониторинг на
напредъка по
изпълнение на
СВОМР и докладване
на годишна база пред
УО на ПРСР 20142020; 4) Отчитане на
постигнатите
резултати и
изпълнението на
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среда и условията на труд.

Изготвяне на индикативен график
поставените цели.
за прием на проекти по години.
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - КУКЛЕН - АСЕНОВГРАД, КАТО ПРЕДПОЧИТАНО

ПРИОРИТЕТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ
ЖИВОТ И ОТДИХ.
СЦ 4. Подобряване на
жизнената среда и
туристическия потенциал на
територията, и разширяване
ПРСР /
обхвата и качеството на
7.2.
услугите.

СЦ 5. Съхраняване и
развитие на местната
териториална общност и
идентичност и изграждане на
капацитет за местно
развитие.

ПРСР /
7.5.
ПРСР /
21

ПРСР /
19.4.

919 200

136 960

60 000

977 900

МЯСТО ЗА

1) Провеждане на информационна 1) Обявяване 1) Реализиране на
Постигане
на
кампания за популяризиране на
на покани за
одобрените проекти;
заложените
СВОМР; 2) Организиране и
прием на
2) Мониторинг на
в СВОМР,
провеждане на обучителни
проекти; 2)
изпълнението на
цели и
семинари за изграждане на
Прием на
одобрените за
индикатори/
капацитет на потенциалните
проекти; 3)
финансиране проекти;
Подробно
бенефициенти; 3) Организиране и Провеждане
3) Мониторинг на
разписани в
т. 9
провеждане на обучителни
на процедури напредъка по
Индикатори
семинари за изграждане на
по оценка на
изпълнение на
за
капацитет на местни лидери и
проекти.
СВОМР и докладване
мониторинг
екипа на МИГ; 4) Изготвяне на
на годишна база пред
и оценка.
документацията и процедурите за
УО на ПРСР 2014отделните мерки; 5) Съгласуване
2020; 4) Отчитане на
на документацията и процедурите
постигнатите
с Управляващите органи на
резултати и
ПРСР/ОПИК/ОПРЧР; 6)
изпълнението на
Изготвяне на индикативен график
поставените цели.
за прием на проекти по години.
Техническо и финансово управление на СВОМР, регулярно подаване на заявки за плащане
към ДФЗ за възстановяване на изразходваните средства и осигуряване на финансов ресурс
за префинансиране на дейностите по управление на стратегията.
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8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета
на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба
относно оценката: (не повече от 12 страници)
8.1.Организационна структура на МИГ:
Организацион
на структура
/схема.

8.2. Управление на МИГ:
органи за
Сдружение „Местан инициативна група – Куклен – Асеновград“ е създадено в
управление и
резултат на изпълнение на проект по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности
контрол;
по подхода "Водено от общностите местно развитие"" на ПРСР 2014-2020 г. Сдружението
е учредено на Учредително събрание през 2017 г. и е регистрирано с Решение № 182 от
09.05.2017 г. на Окръжен съд – Пловдив.
1. ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС) е колективен върховен орган на Сдружението и включва
представители на над 50% от населените места на територията на МИГ – Куклен –
Асеновград. Общото събрание е съставено от 45 лица, разпределени по сектори както
следва:
Публичен сектор (2 бр. членове) – 4,44% от
членовете
- Община Куклен;
- Община Асеновград;
Стопански сектор (21 бр. членове) – 46,67 % от
членовете
- Юридически лица (ЕТ, ЕООД, ООД) – 8 бр.
членове;
- Физически лица – Земеделски производители –
13 бр. членове;

61

Нестопански сектор (22 бр. членове) – 48,89 % от членовете:
- Физически лица – 8 бр. членове;
- Народни читалища – 5 бр. членове;
- Спортни клубове регистрирани като сдружения с нестопанска цел – 6 бр. членове;
- Сдружения с нестопанска цел – 2 бр. членове;
- Фондации – 1 бр. членове.
Общото събрани включва представители на
всички идентифицирани заинтересувани
групи на територията на МИГ – Куклен –
Асеновград:
Публичен сектор:
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: 1. Местна власт –
Общини Куклен и Асеновград
СТОПАНСКИ СЕКТОР:
2. Земеделски производители: 14 бр. (13 ЗП и 1
бр. ЗП кооперация)
3 Неземеделски бизнес: 7 бр. (2 бр. ЕТ; 1 бр.
кооперация и 4 бр. ЕООД)
НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР:
4.
Организации
развиващи
културнопросветни, социални и обществени дейности:
8 бр. (5 бр. читалища; 2 бр. Сдружения с НЦ и 1
бр. фондации)
5. Спортни сдружения и клубове: 6 бр.
6. Физически лица: 8 бр.
ПОДГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
7. Представители на уязвимите и
малцинствени групи: 6 бр. ( 2 – ма
представители на стопанския сектор и 4 бр.
представители на нестопанския сектор)
Представители на тази подгрупа попадат
успоредно с това във всяка една от вече
изведените 6 групи заинтересовани лица, в
качеството им на ЗП, представители на
бизнеса, НПО – сектора, публичната власт и
т.н.
Правомощия и функции на Общото събрание: 1). Изменя и допълва Устава; 2). Приема
други вътрешни актове; 3). Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 4).
Приема годишна програма за дейността и отчета за изпълнението й; 5). Определя размера
на членския внос и размера на встъпителната вноска, реда и срока за внасянето им, в
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случай че такива са гласувани като дължими; 6). Приема основните насоки и стратегическа
програма за дейността на сдружението; 7). Приема отчета и доклада за дейността на
Управителния съвет; 8). Приема бюджета на Сдружението; 9). Отменя решения на другите
органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на Сдружението; 10). Взема решение за преобразуване или
прекратяване на Сдружението; 11). Освобождава предсрочно Председателя и Заместникпредседателя на Управителния съвет или членове на Управителния съвет при злоупотреба
с доверието на сдружението, нарушаване на Устава или на законите в Република България;
12). Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет; 13). Взема
решения по всички въпроси, които не са изрично предвидени като правомощия на
Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет.
Правомощията по т. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 не могат да се прехвърлят на други
органи на СДРУЖЕНИЕТО. Решенията на Общото събрание по т. 1 и 10 се вземат с
мнозинство от 2/3 от присъстващите, а решенията по всички други въпроси се вземат с
мнозинство повече от половина от присъстващите. Всички решения на ОС са
задължителни за другите органи на Сдружението.
2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС) е колективен управителен орган на Сдружението,
избиран от Общото събрание с мандат от 3 години. Съставът на УС се състои от 7 лица,
членове на Общото събрание както следва:
Публичен сектор (2 бр. членове) – 28,57 % от членовете:
- Община Куклен;
- Община Асеновград;
Стопански сектор (3 бр. членове) – 42,86% от членовете
на УС
Нестопански сектор (2 бр. членове) – 28,57% от
членовете на УС
Правомощия и функции на Управителния съвет: 1).
Организира изпълнението на решенията на Общото
събрание; 2). Организира изпълнението на бюджета на
Сдружението; 3). Управлява дейността на Сдружението,
като ръководи работата по цялостната дейност, определя реда и организацията на
дейността, включително и като носи отговорност за нейната ефективност; 4). Отчита пред
Общото събрание дейността на Сдружението; 5). Управлява имуществото на Сдружението,
вкл. се разпорежда с имуществото при спазване изискванията на настоящия устав и всички
изисквания на нормативните актове и съответстващото европейско законодателство; 6).
Изготвя и внася за одобрение от Общото събрание годишна програма за дейността на
Сдружението; 7). Взема решения за приемане на нови членове по реда на чл. 20 ал. 4 и за
прекратяване на членство по реда на чл. 24 т. 1 от Устава; 8). Подготвя и внася в Общото
събрание проект за бюджет; 9). Приема Правила и ред за извършване на
общественополезна дейност; 10). Избира и освобождава Изпълнителния директор и
останалия административен персонал на „МИГ-Куклен-Асеновград“, съгласно реда и
условията на Наредба №22/14.12.2015 г. и Наредба №1/22.01.2016 г. на Министерството на
земеделието и храните; 11). Приема реда и условията (процедури и правила) за избор на
проекти към Стратегията за ВОМР; 12). Взема окончателни решения за финансиране на
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описание на
позициите и
изискванията
към
изпълнителни
я директор и
персонала.

проекти към Стратегията за ВОМР; 13). Отговаря за спазването на изискванията по мерки
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие" и "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
3. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: Председател и Заместникпредседател на Сдружението се избират с квалифицирано мнозинство (2/3) от членовете на
Управителния съвет за срок от три години и могат да бъдат преизбирани за не повече от
два последователни мандата.
Председателят: 1). Представлява Сдружението в страната и чужбина, включително пред:
държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление,
обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи,
органи на НОИ, на НЗОК и трети лица,
заедно и поотделно със Заместник
председателя; 2). Ръководи заседанията на Управителния съвет и организира
изпълнението на неговите решения; 3). Провежда и следи за изпълнение на взетите от
Общото събрание решения; 4). Сключва трудови и/или граждански договори със
сътрудници и помощен персонал на Сдружението; 5). Съхранява архива и печата на
Сдружението; 6). Организира дейността по приемането на заявления за членство, по
плащането на членския внос и встъпителните вноски. 7). Отчита дейността си пред
Управителния съвет.
4. КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ: е временен орган на МИГ, чийто брой и
състав се определя от Управителния съвет. Назначава се със заповед на Председателя на
УС, във връзка с обявените покани за кандидатстване от МИГ и с цел подбор и одобрение
на подадените заявления за подпомагане. В състава на Комисията за оценка на проекти
могат да бъдат назначавани служители на МИГ, членове на колективния върховен орган на
МИГ и външни експерти-оценители, като основно изискване е тези лица да са различни от
лицата извършили проверката за административно съответствие и допустимост и от
членовете на колективния управителен орган /УС/. Не по-малко от 1/3 от членовете на
КОП са членове на колективния върховен орган /ОС/ на МИГ. Делът на представителите
на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на
глас членове. В състава на КОП могат да бъдат допускани и наблюдатели без право на
глас, определени от Управляващият орган на програмата, от която се предоставя
финансиране по съответната процедура за подбор на проекти. Когато участват в комисията
за избор на проекти, членовете на КОП подписват декларация за липса на конфликт на
интереси по смисъла на ал. 1 т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване на конфликт на интереси. В случаите когато член на комисията установи,
че е налице конфликт на интереси той подава писмо до МИГ за самоотвод, като неговото
място в комисията се заема от нов член.
Административното управление на Стратегията за ВОМР ще се извършва от „Екип
за административно управление“, който се избира от УС на „МИГ – Куклен –
Асеновград“. Екипът е съставен от:
1. Изпълнителен директор;
2. Експерт/и по прилагане на СВОМР и
3. Допълнителен административен персонал (счетоводител и технически асистент).
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1. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Изпълнителният директор се назначава с решение на
Управителния съвет на Сдружението при спазване на специфичните изисквания,
определени в Наредба № 22/14.12.2015 г. на Министерството на земеделието и храните.
Изисквания към „Изпълнителния директор“:
1. Завършено висше образование;
2. Общ професионален стаж - най-малко 5 години;
3. Наличие на управленски опит- най-малко две години;
4. Наличие на опит в реализирането на проект, програма или стратегия със стойност над
100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
5. Да не е член на Сдружението.
Функции на „Изпълнителния директор“:
1. Осъществява административно ръководство на екипа за управление и администриране
на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР);
2. Координира дейностите свързани с текущото административно управление на
Сдружение “МИГ-Куклен-Асеновград” и прилагането на Стратегията за Водено от
общностите местно развитие (СВОМР);
3. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
4. Отговаря за прилагането на стратегията за ВОМР, като неговите правомощия се
определят с трудовия му договор;
5. Изпълнява функции, които са му възложени от Управителния съвет във връзка с процеса
на управление и прилагане на стратегията за ВОМР, освен ако тези функции изрично по
закон или устав не са вменени на друг орган на управление на Сдружението.
2. ЕКСПЕРТ/И ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР: назначават се с решение на
Управителния съвет на Сдружението при спазване на специфичните изисквания,
определени в Наредба № 22/14.12.2015 г. на Министерството на земеделието и храните.
Изисквания към „Експертите по прилагане на СВОМР“:
1. Завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. Професионален стаж най-малко две години.
Функции на „Експертите по прилагане на СВОМР“ - участие в прилагането на
Процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ и в частност участие в
процесите по:
1. Информиране на местната общност;
2. Подпомагане на участниците в процеса по подаване на заявления за подпомагане,
изпълнение на проектите, подаване на заявки за плащане;
3. Проверка административното съответствие и допустимост на заявленията за
подпомагане;
4. Наблюдение оценка и мониторинг на проектите и на самата Стратегия за ВОМР;
5. Провеждането на обучения за местни лидери и др.
3. ДОПЪЛНИТЕЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ (счетоводител и
технически асистент).
Изисквания към „Техническия асистент“:
1. Завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. Професионален стаж най-малко две години.
Функции на „Техническия асистент“ - поема голяма част от административната работа
на Екипа за административно управление по:
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1. Съгласуване и публикуване на поканите за прием, приемане и регистрация на
заявленията за подпомагане в ИСУН, в електронния регистър и в системата база данни на
МИГ;
2. Подпомагане и координиране на административната дейност на организацията и ще
отговаря за организирането изпълнението и отчитането на всички дейности на МИГ по под
мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие”.
Изисквания към „Счетоводителя“:
1. Следва да отговаря на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството.
Функции на „Счетоводителя“:
1. Водене на счетоводството на „МИГ – Куклен – Асеновград“;
2. Осъществяване на финансови консултации и финансов контрол по отношение на
дейностите по под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“)
С избраните от УС, служители са сключени предварителни споразумения за последващо
наемане по трудов договор на пълен работен ден. Всички избрани служители изцяло
покриват необходимите изисквания относно персонал МИГ посочени в чл. 13 от Наредба
№ 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“.
8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
Материална обезпеченост:
СНЦ „МИГ – Куклен – Асеновград“ разполага с оборудвани офисни помещения, както следва
/Приложение: Договор отдаване под наем на офисни помещения/:
• Централен офис, разположен в гр. Куклен, разполагащ с 3 самостоятелни помещения (1 – работно;
1- помещение за срещи различно от работното и 1 – помещение предназначено за архивиране на
документацията). Централният офис е с осигурена достъпност за хора с увреждания.
• Изнесен офис на територията на Община Асеновград, намиращ се в с. Червен.
СНЦ „МИГ – Куклен – Асеновград“ разполага с необходимото за обезпечаване на дейността си
технически оборудване / Приложение: Договор за предоставяне за ползване на закупените по подмярка
19.1. активи (офисно оборудване)/:
• 3 бр. преносими компютри: HP ProBook 450;
• 1 бр. стационарна компютърна конфигурация;
• 1 бр. мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир факс) Lexmark MX317dn
Финансова обезпеченост:
СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“ разполага със гарантиран собствен финансов ресурс в размер на 33 000
лв., представляващ 3,37% от стойността на планирания за заявяване финансов ресурс по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ (977 000 лв.). Финансовият ресурс е обезпечен
чрез безлихвен заем от община Куклен и заеми от други юридически лица.
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8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:
Мониторингът и оценката се основават на
един
обобщен
модел,
представляващ
проследяване на процесите и съотношението
между поставените цели, вложените ресурси,
извършените действия, постигнатите резултати и
осъщественото въздействие върху територията на
„МИГ – Куклен – Асеновград“. Извършването на
мониторинг на Стратегията за ВОМР е процес на
системно и непрекъснато събиране и анализ на
информация за хода на реализация на СВОМР и
постигане на поставените, цели, резултати и
заложените индикатори. Получената информация
ще се използва за целите на ефективното
управление и контрол, като въз основа на анализа
й ще се предприемат съответните коригиращи
действия при необходимост от такива.
Основната цел на процеса по мониторинг и оценка е да се следи и измерва постигането на целите
посредством проследяване на заложените индикатори в СВОМР. Това ще позволи извършването на
своевременен и изчерпателен анализ на ефективността на отпусканата БФП от гледна точка на
постигнатите цели. Процесът се базира на събиране, обработка и анализ на информация от различни
източници: отчети, доклади, проверки на място, счетоводни документи, обратна връзка от проведени
работни и информационни срещи, заседания на органите на МИГ и др.
СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ (НАБЛЮДЕНИЕ)
Мониторингът на изпълнението на СВОМР ще се осъществява от Екип за административно управление
или от независими външни експерти по преценка на Управителния съвет на МИГ. Чрез наблюдението ще
се събира информация за договорените средства, финансираните проекти и непосредствените резултати от
тяхното изпълнение. Системата за наблюдение има за цел да набави и структурира всестранна информация
за хода на изпълнението на СВОМР. Информацията ще се набира от:
• Проведените заседания на управителните и контролни органи на МИГ, както и на спомагателните
органи на МИГ;
• Проведените работни срещи на служителите и екипа на МИГ;
• Подготвените и разпратени покани за представяне на проектопредложения;
• Зададените въпроси от бенефициенти по телефон и е-поща;
• Проявения интерес към поканите за представяне на проектопредложения;
• Подадените по отделните покани проектопредложения;
• Осъщественото наблюдение по реализация на одобрените и финансирани проекти;
• Осъществени посещения на място;
• Проверки на място по постъпили сигнали;
• Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателна
агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
• Изпращане до ДФЗ и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на
работата на Комисията за избор на проекти;
• Заверени копия на сключените договори;
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•

Данни за икономическото развитие на отделните сектори в на територията на МИГ, както и
социално-икономическите характеристики на територията (източник на данни ще бъде НСИ,
анализите на Дирекция “Агростатистика” към МЗХ, включително Системата за земеделска
счетоводна информация - СЗСИ);
• Информация от базата данни за селските райони на Дирекция “РСР”, обхващаща ключови
статистически данни.
Работата по набирането на данни ще се организира като непрекъснат процес по време на реализацията
на СМР. За целите на мониторинга МИГ ще изготвя и поддържа актуална компютризирана база данни, в
която са отразени базови индикатори като: 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 и стойност на успешно приключилите
проекти. Набирането на данни ще се извършва от служителите на МИГ. Пряко ангажирани в
актуализирането на базите данни са отделните експерти по прилагане дейностите на СВОМР.
Бенефициентите по Стратегията ще предоставят данни за наблюдение при попълване на заявленията за
подпомагане. Отговорен за набирането на данни ще е изпълнителният директор на МИГ.
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР.
Системата за оценка на изпълнението на Стратегията за ВОМР е аналитичен етап от системата на за
мониторинг и оценка. Тя включва дейности по анализиране и обобщаване на натрупаната информация от
мониторинговите дейности. Целта на тези дейности е контрол на качеството на изпълнението на СВОМР
като се осигурява информация за финансовите параметри и постигнатите резултати от прилагането на
Стратегията. На базата на тези наблюдения ще е възможно да се отчита качеството на изпълнение, както и
да се вземат решения и предприемат мерки за промени в дейността на МИГ или актуализация на СВОМР.
Общите параметри и критерии, на базата на които ще се правят изводи за качеството на изпълнение на
СВОМР са: ефективност; ефикасност; степен на изпълнение на стратегическата рамка; постигнати
резултати; степен на въздействие в/у територията; устойчивост.
Ще се извършват два типа оценки, което цели обхващане на всички аспекти от процеса по прилагане и
изпълнение на Стратегията за ВОМР:
1. Оценка на напредъка в изпълнението на СВОМР с фокус към процесите по договориране и
изпълнение на проектите към стратегията. Въз основа на събраната информация посредством
посещения на място, документален мониторинг над изпълнението на проектите и процеса на договориране
ще се изготвят периодични шестмесечни и годишни доклади, които ще се докладват на Управителния съвет
и ще дават отговор на следните въпроси:
• До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки;
• Доколко балансирано върви прилагането на мерките;
• До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти;
• До каква степен изпълнението на подпомаганите проекти допринася за постигането на целите на
СВОМР;
• Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;
• Какви проблеми са възникнали в процеса на прилагане на договорените проекти;
• Какви мерки следва да бъдат предприети.
В резултат от извършваните годишни или шестмесечни доклади за напредъка по изпълнението на
СВОМР и размера на договорираните средства по мерки от стратегията, УС ще преценя и взима решения за
необходимостта от прехвърляне на средства от бюджета на една мярка в бюджета на друга при стриктно
спазване на разпоредбите на нормативната база или за предприемане на други коригиращи действия в т.ч. и
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провеждане на допълнителни разяснителни кампании, консултации на местните заинтересовани страни,
мерки за популяризиране и информация.
2. Оценка на рисковете. При реализирането на мониторинга и оценката е възможно да възникнат
пречки пред наблюдението, оценяването и събирането на данни. Трябва да бъде извършена оценка на
рисковете - те следва да бъдат предварително прогнозирани и да бъдат набелязани стъпки за
предотвратяването им.
Възможните рискове при набирането на данни, наблюдението и оценката са: неспазване на
доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от страна на бенефициентите, поради
недостатъчна информираност; опорочаване на проверките на място поради неясно разписани или
неспазени процедурни изисквания; липса на обективност при извършване на самооценката.
За да бъде предотвратена появата на тези пречки, е необходимо внимателно и трезво да бъдат
планирани сроковете за актуализирането и поддържането на информационните бази данни, ясно и
адекватно да бъдат разписани работещи процедури, да бъдат спазвани заложените срокове, да бъдат
предприемани мерки за повишаване информираността на бенефициентите; да бъдат привличани активни
членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг, оценка и самооценка, при спазване на изискването
за недопускане на конфликт на интереси. При спазване на процедурите, внимателно планиране,
разпределение на задачите и придържане към планираните срокове сериозни пречки пред наблюдението и
набирането на данни не би следвало да възникват.
Екипната работа на служителите на МИГ и взаимодействието между изпълнителния екип на МИГ и
останалите негови органи ще е предпоставка за своевременно планиране и спазване на сроковете в
графиците и плановете. Отговорността на работещите в МИГ ще е гаранция за спазване на изискванията на
УО на ПРСР и сроковете по договора. Прозрачността и отвореността към бенефициентите, както и работата
по оказване на подкрепа при тяхното кандидатстване и впоследствие - при изпълнението на финансираните
проекти ще е гаранция за получаване на необходимата информация за попълване на информационната база
данни на МИГ. Уредбата за управлението и мониторинга на изпълнението на СВОМР, оценяването на
прогреса в изпълнението на СВОМР и самооценката ще позволят навременно прогнозиране и намиране на
решение при евентуално възникване на бъдещи пречки, така че да бъде осигурено безпрепятствено
постигане на целите на СВОМР. При добро целеполагане и екипна работа ще могат да се преодоляват
евентуално възникналите форсмажорни обстоятелства, а при възникване на закъснения - те ще могат да се
наваксват, без да се нарушават сроковете по изпълнение на договора. За целите на мониторинга на
изпълнение на стратегията ще бъде използвана система от индикатори както следва:
9. Индикатори за мониторинг и оценка:
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени
работни места: (не повече от 1 страница)
Вид
Индикатор
Мерна ед. Цел към
Източник на
2023
данни
Брой проекти финансирани по Стратегията
Бр.
40
ИСУН 2020/База
за ВОМР.
данни МИГ
Брой подадени заявления за подпомагане.
Бр.
45
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Брой на одобрените заявения.
Бр.
40
ИСУН 2020/База
Изпълнение
данни МИГ
Стойност на одобрените заявления за
Лв.
5 280 000 ИСУН 2020/База
подпомагане (публичен принос).
данни МИГ
Брой подпомогнати бенефициенти.
Бр.
40
ИСУН 2020/База
данни МИГ
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Резултат

Брой реализирани проекти на публични
организации.
Брой реализирани проекти на частни
бенефициенти.
Брой подпомогнати земеделски стопани.

Бр.

14

Бр.

26

Бр.

10

Брой реализирани проекти в сферата на
услугите.
Брой реализирани проекти в сферата на
производствените дейности.
Брой новосъздадени работни места.

Бр.

6

Бр.

10

Бр.

20

ИСУН 2020/База
данни МИГ
ИСУН 2020/База
данни МИГ
ИСУН 2020/База
данни МИГ
ИСУН 2020/База
данни МИГ
ИСУН 2020/База
данни МИГ
ИСУН 2020/База
данни МИГ/
Мониторингови
доклади, ex – post
проверки.
ИСУН 2020/База
данни МИГ

Брой предприятия въвели мерки за
Бр.
4
подобряване на условията на труд и
развитие на човешките ресурси.
Брой реализирани инфраструктурни
Бр.
5
ИСУН 2020/База
проекти
данни МИГ
9.2. Индикатори по мерки: (не повече от 1 страница за индикатори по мярка)
ПОДМЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" - ПРСР
Вид
Индикатор
Мерна Цел към
Източник на
ед.
2023
данни
Брой проекти, финансирани по мярката.
Бр.
Мин. 10 ИСУН 2020/База
данни МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката.
Бр.
Мин. 10 ИСУН 2020/База
Изпълнение
данни МИГ
Общ обем на инвестициите.
ЛВ.
900 000
ИСУН 2020/База
лв.
данни МИГ
Брой подпомогнати земеделски стопанства
Бр.
Мин. 3
ИСУН 2020/База
създали нови трайни насаждения.
данни МИГ
Брой подпомогнати животновъдни обекти.
Бр.
Мин. 1
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Брой създадени нови работни места.
Бр.
Мин. 4
ИСУН 2020/База
данни МИГ/
Резултат
Мониторингови
доклади, ex –
post проверки.
Брой подпомогнати земеделски стопани
Бр.
Мин. 2
ИСУН 2020/База
прилагащи биологично земеделие.
данни МИГ
ПОДМЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ - ПРСР
Вид
Индикатор
Мерна Цел към
Източник на
ед.
2023
данни
Брой проекти, финансирани по мярката.
Бр.
Мин. 6
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Изпълнение Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката.
Бр.
Мин. 6
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Общ обем на инвестициите.
ЛВ.
917 000
ИСУН 2020/База
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лв.
Мин. 1

данни МИГ
Новосъздадени микро-предприятия.
Бр.
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Подпомогнати микро-предприятия с опит в
Бр.
Мин. 2
ИСУН 2020/База
подпомаганата дейност.
данни МИГ
Брой създадени нови работни места.
Бр.
Мин. 6
ИСУН 2020/База
данни МИГ/
Резултат
Мониторингови
доклади, ex –
post проверки.
Брой реализирани проекти за производствени
Бр.
Мин. 3
ИСУН 2020/База
дейности.
данни МИГ
Брой реализирани проекти в сферата на
Бр.
Мин. 3
ИСУН 2020/База
услугите.
данни МИГ
ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ПРСР
Вид
Индикатор
Мерна Цел към
Източник на
ед.
2023
данни
Брой проекти, финансирани по мярката.
Бр.
Мин. 4
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката.
Бр.
3
ИСУН 2020/База
Изпълнение
данни МИГ
Общ обем на инвестициите.
Лв.
919 000
ИСУН 2020/База
лв.
данни МИГ
Брой реализирани проекти свързани с
Бр.
2
ИСУН 2020/База
облагородяване на жизнената среда и
данни МИГ
прилежащите пространства.
Брой реализирани проекти свързани с
Бр.
2
ИСУН 2020/База
Резултат
подобряване качеството на предоставяни
данни МИГ
публични услуги.
Брой населени места засегнати от реализирането
Бр.
4
ИСУН 2020/База
на проектите.
данни МИГ
ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА” - ПРСР
Вид
Индикатор
Мерна Цел към
Източник на
ед.
2023
данни
Брой проекти, финансирани по мярката.
Бр.
1
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката.
Бр.
1
ИСУН 2020/База
Изпълнение
данни МИГ
Общ обем на инвестициите.
Лв.
1
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Брой нови създадени туристически услуги,
Бр.
1
ИСУН 2020/База
свързани с опазване и експониране на места с
данни МИГ
исторически, културен, природен или
Резултат
образователен интерес (еко пътеки, велоалеи,
социализирани обекти), и т.н.
Удовлетвореност на посетителите от атракциите
%
80%
Анкетни
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и информационните услуги
проучвания
МЯРКА 21. „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО ПРИРОДНО,
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ“ - ПРСР
Вид
Индикатор
Мерна
Цел към
Източник на
ед.
2023
данни
Брой проекти, финансирани по мярката.
Бр.
Мин. 6
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката.
Бр.
Мин. 6
ИСУН 2020/База
Изпълнение
данни МИГ
Общ обем на инвестициите.
ЛВ.
60 000 лв. ИСУН 2020/База
данни МИГ
Организирани и проведени фестивали и
Бр.
3
ИСУН 2020/База
събития, свързани с местното културно,
данни МИГ
исторически и природно наследство.
Резултат
Събития, свързани със съхраняване и
Бр.
4
ИСУН 2020/База
популяризиране на местните идентичности.
данни МИГ
Удовлетвореност на посетителите от
%
80
Анкетни
проведените събития.
проучвания
МЯРКА „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ - ОПРЧР
Вид
Индикатор
Мерна Цел 2023
Източник на
ед.
данни
Предприятия, получили подкрепа
Бр.
Мин. 4
ИСУН 2020/База
данни МИГ
Изпълнение
Заети лица, вкл. самостоятелно заети,
Бр.
Мин. 40 ИСУН 2020/База
включени като целева група по проекта
данни МИГ
Предприятия, въвели нови процеси за
Бр.
Мин. 4
ИСУН 2020/База
безопасни и здравословни условия на труд
данни МИГ
Резултат
Предприятия, въвели нови системи, практики
Бр.
Мин. 4
ИСУН 2020/База
и инструменти за развитие на човешките
данни МИГ
ресурси и организация на труда
МЯРКА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН, АСЕНОВГРАД“ - ОПИК
Вид
Индикатор
Мерна Цел 2023
Източник на
ед.
данни
Брой
на
предприятията,
получаващи
Бр.
Мин. 6
ИСУН 2020/База
подкрепа.
данни МИГ
Брой
на
предприятията,
получаващи
Бр.
Мин. 6
ИСУН 2020/База
Изпълнение безвъзмездни средства.
данни МИГ
Частни инвестиции, допълващи публичната
Мин.
ИСУН 2020/База
подкрепа за предприятията (безвъзмездни
ЛВ.
200 000
данни МИГ
средства).
лв.
Брой създадени нови работни места.
Бр.
Мин. 10 ИСУН 2020/База
данни МИГ
Ръст на производителността на МСП.
%
10
ИСУН 2020/База
Резултат
данни МИГ
Нарастване на обем на износа на стоки и
%
10
ИСУН 2020/База
услуги, реализиран от МСП.
данни МИГ
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10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: (не повече от 2 страници)
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
Принципите на равенство между половете, недискриминация и равни възможности са залегнали в
българската законодателна и институционална система и касаят всички сфери на социалния живот,
включително имуществено състояние, икономически дейности и др. Общата рамка, гарантираща
спазването на тези хоризонтални принципи, включва Конституцията на Република България (чл. 6);
Законът за защита от дискриминация; Законът за интеграция на хората с увреждания; Националната
стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.; Националната стратегия за насърчаване на
равнопоставеността на жените и мъжете 2016 – 2020; Дългосрочна стратегия за заетост на хората с
увреждания 2011-2020 г. Прилагането на тези принципи по отношение на управлението на средствата от
ЕСИФ е обезпечено и на отделните етапи от подготовката и изпълнението на СВОМР на МИГ Куклен –
Асеновград:
- прилагане
Принципът на равенство между половете, е приложен през целия процес на създаване на
на принципа МИГ – Куклен - Асеновград и подготовката на СВОМР. Осигурена е равнопоставеност
на
между половете във всички сфери на дейност на МИГ, както и в органите за управление на
равенство
организацията (Общо събрание и Управителен съвет).
между
Хоризонталният принцип за равенство между половете ще залегне и ще бъде съблюдаван в
половете;
цялостното прилагане на подхода ВОМР/ЛИДЕР на територията на МИГ Куклен –
Асеновград: 1) при кандидатстване с проекти към СВОМР няма да бъдат налагани
ограничения относно пола на кандидатите; 2) няма да бъде давано предимство на един от
половете при оценката на проектите; 3) ще бъде осигурен равен достъп за мъже и жени до
всички мероприятия, дейности и инициативи организирани от екипа на МИГ; 4) при
разкриването на работни места в рамките на проектите ще се изисква да бъде прилаган
принципът за равенство между половете.
Утвърждаването на „принципа на равните възможности“ активно се съблюдава и
допринасяне утвърждава при всички дейности свързани с прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР,
за
функционирането на МИГ Куклен – Асеновград и реализирането на СВОМР. По никакъв
утвърждава
начин няма да се поставят ограничителни условия за кандидатстване с проекти, участие
не на
принципа на в мероприятия организирани от МИГ, членство в МИГ и ръководните органи на
организацията, които се основават на пол, раса, религия, етническа принадлежност,
равните
възможност произход, образование, политически убеждения и принадлежност, сексуална ориентация,
и;
семейно положение, материално състояние, социален статус и др. Това ще гарантира
равнопоставеност на всички лица и заинтересовани групи от територията на МИГ.
- създаване
Създаването на условия за превенция на дискриминацията се гарантирантира чрез:
на условия
1) Равен достъп и участие в на всички заинтересовани страни в информационните срещи,
за превенция обществените обсъждания, очертаването нa стратегическите цели и подбора на мерките и
на
действията за осъществяване на стратегията;
дискриминац
2) Инструментите за прозрачност, публичност и информация, свързани с възможностите за
ията.
финансиране, които се предоставят от страна на СВОМР, ще улеснят достъпът до
инвестициите на всички потенциални бенефициенти и широката общественост, което ще
позволи както пълноценно участие в изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕС, така и
ефективно използване на стимулите за развитие на региона на МИГ Куклен - Асеновград,
които те предлагат;
3) Използване на всички комуникационни канали за достигане на информация до уязвимите
групи в т.ч. малцинствените групи;
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4) Допълнително приоритизиране на проектите на представители на уязвимите групи в
критериите за оценка на проекти, което цели да мотивира и улесни достъпа до финансиране
на проектите на представителите на тези групи.
10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
Устойчивото развитие е един от основните приоритети на Националната програма за развитие: България
2020, като са очертани основните предизвикателства и възможности на страната ни в тази сфера през
следващите няколко години. Необходимите предпоставки за гарантиране прилагането на принципа на
устойчиво развитие при управлението на средствата от ЕСИФ са създадени още в процеса на програмиране
на отделните мерки и интервенции по всяка една от програмите (ПРСР, ОПИК, РЧР) включени в СВОМР
на МИГ Куклен – Асеновград. Във всяка една от включените в СВОМР програми са интегрирани
конкретни мерки и дейности кореспондиращи с политика по околна среда (ПОС) и политика по изменение
на климата (ПИК), като по този начин е гарантиран единен систематичен и координиран подход при
интегрирането на ПОС и ПИК в основните програмни документи за периода 2014-2020 г. В процеса на
разработване на СВОМР и включването на конкретните програми финансирани от ЕСИФ е гарантирано
прилагането на идентични мерки в областта на ПОС и ПИК и в СВОМР на МИГ Куклен – Асеновград.
При изпълнението на СВОМР на практика принципът за устойчиво развитие ще се прилага чрез: 1)
гарантиране прилагането на националното и европейското законодателство във връзка с екологични
лицензи, оценки и устойчиво развитие на околната среда за всички инвестиции по СВОМР; 2) насърчаване
въвеждането на системи за управление на качеството, свързани с опазване на околната среда в
предприятията и организациите; 3) подпомагане на развитие на еколого-съобразна дейност; 4)
извършване на оценки на въздействието на околната среда за всички инвестиции, когато се изисква от
европейското и/ или националното законодателство; 5) поставяне на условие за предоставяне на
подкрепа единствено при наличие на пълно съответствие на финансираните дейности с националното
законодателство в сферата на околната среда, както и при пълно заплащане на всички данъци и такси за
дейности, оказващи въздействие върху околната среда; 6) предвидена система от критерии за оценка на
проекти, чрез които ще се гарантира, че с финансиране от ЕСИФ ще се изпълняват приоритетно
проекти, които допринасят в по-висока степен за изпълнение на ПОС и ПИК (приоритизирани са
проекти, свързани с въвеждането на екологосъобразни технологии и включващи положително влияние
върху околната среда дейности).
Няма да се финансират проекти, които имат отрицателно въздействие върху околната реда.
10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
Намаляване на безработицата, създаването на нови работни места и запазването на съществуващите e
основно предизвикателство за местната икономика и част от целите, който си поставя сдружение „МИГ –
Куклен - Асеновград”. За поощряване създаването на нови и трайни работни места МИГ предвижда да се
дава приоритет при оценката на проекти, който включват дейности свързани с разкриване на нови работни
места. Целите и приоритетите на СВОМР, респективно планираните мерки и интервенции, ще допринесат
и за насърчаване на заетостта и конкурентоспособността на територията. Чрез мерки 4.1 и 6.4 от ПРСР
включени в СВОМР и мерките от ОПИК и ОПРЧР включени в Стратегията ще се подкрепят дейности,
които пряко водят до създаването на нови работни места, повишаване ефективността на производствените
и работните процеси, а от тук и до насърчаване на конкурентоспособността на микро, малките и средните
предприятия от територията на МИГ – Куклен – Асеновград.
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:
Стратегията за ВОМР допринася и за постигане на специфичните за всяка програма цели, а
именно:
1. за ЕЗФРСР:
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а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на
хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в
развитието на територията като основа за териториално развитие;
г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален
потенциал и продукти от местен характер;
2. за ОПИК:
а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) за пазарно
развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на
производството на тези територии;
б) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви
предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на
доходите му;
3. за ОПРЧР:
а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на
пазара на труда и социалното включване;
б) устойчива и качествена заетост за уязвими групи;
в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-голямо
съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;
г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите;
4. за други ОП:
а) Връзката с ОП "Транспорт" 2014 - 2020 се намира в екологичната насоченост: намаляване на
негативното въздействие върху околната среда и здравето на хората; и стремежът за устойчиво
развитие;
б) ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 и СМР са съзвучни по два основни стълба: изграждане на поконкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и
устойчив начин; опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на
загубата на биоразнообразие;
в) ОП "Регионално развитие" има няколко, макар и по-индиректни допирни точки, а именно:
Приоритет 1 на ОПРР "Повишаване на регионалната конкурентоспособност на основата на
икономика на знанието" е свързана тематично с повишаване на устойчивостта и
конкурентоспособността на земеделските стопанства(М 04); Приоритет 2 на ОПРР "Развитие и
модернизация на инфраструктурата" е съзвучен с М 07 (инвестиции в малка по мащаби
инфраструктура); Приоритет 3 на ОПРР "Подобряване на привлекателността и качеството на живот
в районите за планиране" има своя местен отзвук с целите и прогнозираните резултати на подмярка
6.4. "Подпомагане на инвестиции, свързани с неземеделски дейности".
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