
                                                                                                   
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

1. Описание на МИГ : 

(не повече от 3 страници) 

СНЦ „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е създадена през 2010 г., 

съгласно принципите на подхода „Лидер“. Регистрирана е по закона за юридическите лица с 

нестопанска цел с Решение № 74 от 10.03.2010 г., фирмено дело № 20/2010  г. на Варненски окръжен 

съд. В обществено полезна дейност МИГ е вписана в Централния регистър на Министерство на 

правосъдието под № 20100409012. 

Съгласно Устава на организацията,  Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на 

Сдружението. То се състои от 65 членове на Сдружението и включва представители на над 50 % от 

населените места на територията на МИГ: от публичния сектор – трите общини Ветрино, Вълчи дол и 

Провадия, от стопанския сектор -  31 представители и от нестопанския сектор - 31 представители, 

съответно с постоянен адрес и със седалище на територията на МИГ. Нито един от представените 

сектори в Общото събрание не превишава 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 

от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ОС избира и освобождава членовете на 

Управителния съвет (УС).  

Управителният съвет /УС/ се състои от 7 лица, членове на Сдружението. УС се избира от ОС с мандат 

от 5 години. От състава на УС трима членове са представители на общинските власти на Ветрино, 

Вълчи дол и Провадия, двама са представителите на стопанския сектор и двама са представители на 

нестопанския сектор.  

„МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  е изпълнявала  проект за подготовка на Стратегия за 

местно развитие под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност“ от 

ПРСР 2007–2013г. в периода 2009г.–2011г., но изготвената Стратегия не е одобрена.   Изпълнението 

на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” през 2015-2016г. е основна стъпка 

за  доизграждане на капацитета, обучение и укрепване на създаденото партньорство,  с цел изготвяне 

и изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие.  

Географското покритие на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обхваща цялата територия 

на трите общини – Ветрино, Вълчи дол и Провадия. Административно и трите общини са част от 

Варненска област. Районът се отличава с изключително важното си стратегическо положение в 

Североизточна България. Общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия се намират в западната част на 

Варненска област /Североизточен район/.  

Територията на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ има благоприятно географско 

 



положение. През нея преминава трасето на автомагистрала „Хемус”, свързваща град Варна с град 

София, както и ж.п. линията между тези два града.  

Урбанистичната структура на територията на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ се състои 

от 57 населени меса на площ от общо 1284 km².: трите административни общински центъра 

гр.Провадия, гр.Вълчи дол и с.Ветрино, и 54 села. „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

обхваща всички 57 населени места на общините. 

МИГ  работи активно с местната общност за постигане на балансирано и устойчиво развитие, 

наречено с една дума: „ВЪЗХОД“ 

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

- списък на общините, 

обхванати от МИГ;  

1.Община Провадия 

2.Община Ветрино 

3.Община Вълчи дол 

- списък на 

населените места, 

обхванати от МИГ;  

1.Всички населени места в община Провадия (25 броя):  

гр.Провадия, с.Блъсково, с.Бозвелийско, с.Бързица, с.Венчан, с.Градинарово, 

с.Добрина, с.Житница, с.Златина, с.Китен, с.Комарево, с.Кривня, с.Манастир, 

с.Неново, с.Овчага, с.Петров дол, с.Равна, с.Славейково, с.Снежина, 

с.Староселец, с.Тутраканци, с.Храброво, с.Чайка, с.Черковна, с.Черноок; 

 

2. Всички населени места в община Ветрино (10 броя): 

с.Белоградец, с.Ветрино, с.Габърница, с.Доброплодно, с.Млада гвардия, 

с.Момчилово, с.Невша, с.Неофит Рилски, с.Средно село, с.Ягнило; 

 

3. Всички населени места в община Вълчи дол (22 броя): 

гр.Вълчи дол, с.Бояна, с.Брестак, с.Войводино, с.Генерал Киселово, 

с.Генерал Колево, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Изворник, с.Искър, 

с.Калоян, с.Караманите, с.Кракра, с.Метличина, с.Михалич, с.Оборище, 

с.Радан войвода, с.Стефан Караджа, с.Страхил, с.Червенци, с.Щипско 

- брой жители на 

териториите 

обхванати от МИГ; 

Общо население на територията на МИГ към 31.12.2016г. по данни на 

НСИ:   35 770 жители, в т.ч.: 

 

община 
жи-

тели 
община 

жи-

тели 
община 

жи-

тели 

Община 

Провадия 
21222 

Община  

Вълчи дол 
9597 

Община  

Ветрино 
4951 

с.Блъсково 1278 с.Бояна 212 с.Белоградец 1201 

с.Бозвелийско 1296 с.Брестак 924 с.Ветрино 954 

с.Бързица 178 с.Войводино 200 с.Габърница 86 

с.Венчан 242 гр.Вълчи дол 2962 с.Доброплодно 804 

с.Градинарово 799 
с.Генерал 

Киселово 
485 с.Млада гвардия 280 

с.Добрина 204 с.Генерал Колево 279 с.Момчилово 174 

с.Житница 755 с.Добротич 395 с.Невша 478 



с.Златина 256 с.Есеница 360 с.Неофит Рилски 704 

с.Китен 37 с.Звънец 52 с.Средно село 44 

с.Комарево 397 с.Изворник 187 с.Ягнило 226 

с.Кривня 369 с.Искър 103 

с.Манастир 477 с.Калоян 213 

с.Неново 49 с.Караманите 333 

с.Овчага 132 с.Кракра 7 

с.Петров дол 347 с.Метличина 160 

гр.Провадия 12151 с.Михалич 652 

с.Равна 139 с.Оборище 270 

с.Славейково 374 с.Радан войвода 407 

с.Снежина 603 
с.Стефан 

Караджа 
696 

с.Староселец 43 с.Страхил 58 

с.Тутраканци 251 с.Червенци 424 

с.Храброво 363 с.Щипско 218 

с.Чайка 59 

с.Черковна 195 

с.Черноок 228 
 

1.2. Карта на територията:  

    

                            



2.  Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията  

(не повече от 2 страници) 

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени 

обсъждания): 

Развитието на местния капацитет за устойчиво развитие на територията на СНЦ “МИГ Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ стартира преди 7 години с широко обществено участие, пълноценно 

включване на всички заинтересовани страни и мотивация за прилагане на подхода Лидер. С 

изпълнението на проект №19-19-1-01-53/04.09.2015г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“, МИГ постигна висока информираност, публичност и съгласуваност на процеса по 

разработване на Стратегия за ВОМР, повиши местния капацитет за местно развитие и привлече нови 

активни заинтересоване страни. МИГ осигури равен достъп до участие на всички потенциални 

заинтересовани страни и местни общности за цялата територия на МИГ. 

МИГ е реализирал над 20 информационни и консултационни събития за подготовка на Стратегията и 

за структуриране на  своята територия за прилагане на подхода ВОМР. За целта са използвани 

разнообразни форми на информиране, обучение и консултиране на заинтересованите представители 

на местните общности от населените места в обхвата на МИГ, свързани с популяризиране процеса на 

разработка на Стратегията – информационни срещи, семинари, информационни конференции. 

Паралелно с дейностите за популяризиране на процеса бяха осъществени и дейности, свързани с 

подготовка на Стратегията, в т.ч. работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на 

стратегията, информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност, обществени 

обсъждания на Стратегията. 

1. Проведени са 16 срещи, семинари, конференции - Приложение: присъствени списъци. 

1. Еднодневни информационни срещи – 2 броя: в гр.Провадия и с.Ветрино 

2. Еднодневни информационни семинари – 2 броя: в гр.Провадия и с.Ветрино 

3. Еднодневни информационни конференции – 2 броя: в гр.Провадия и с.Ветрино 

4. Еднодневни работни срещи за консултиране подготовката на стратегията – 4 броя: в 

гр.Провадия, с.Ветрино и гр.Вълчи дол 

5. Еднодневни информационни срещи за консултиране с местната общност – 6 броя: в 

гр.Провадия, с.Ветрино и гр.Вълчи дол 

2. Проведени са 3 еднодневни и 1 двудневно обучения за екипа на МИГ и за местни лидери, 

свързани с разработването на стратегията за ВОМР. Приложение: присъствени списъци. 

1. Двудневно обучение за екипа на МИГ – 1 брой: в с.Ветрино 

2. Еднодневни обучения за местни лидери – 2 броя: в гр.Провадия 

3. Еднодневно обучение за екипа на МИГ – 1 брой: в с.Ветрино 

3. Проведени са 4 обществени обсъждания на Стратегията за ВОМР. Приложение: присъствени 

списъци 

1. Обществено обсъждане на 12.04.2016г. в гр.Провадия 

2. Обществено обсъждане на 21.04.2016г. в гр.Провадия 

3. Обществено обсъждане на 04.05.2016г. в гр.Вълчи дол 

4. Обществено обсъждане на актуализираната Стратегия на 18.08.2017г. в с.Ветрино 

В целия процес по информиране и разработване на Стратегията за ВОМР взеха участие 540 

души, представители на 100 % от заинтересованите страни от нейното прилагане. 



4.Стратегията за ВОМР получи подкрепа от 958 жители, което е 2.69 % от населението на 

територията на МИГ – Приложение „Списък на населението, което подкрепя Стратегията за 

ВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

5.Стратегията за ВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е одобрена с решение 

на Общото събрание на сдружението на 18.08.2017г.  

Идентифицираните проблеми в извършените анализи и проучвания на територията бяха обсъдени на 

редица срещи с местната общност и единодушно беше взето решение за финансиране на дейностите 

по стратегията за ВОМР само от Европейския зедемелски фонд за развитие на селските райони. 

Имайки предвид спецификата на територията на МИГ, попадаща изцяло в селски район и 

ориентацията на местната икономика беше преценено, че финансирането по ЕЗФРСР ще допринесе 

значително за преодоляване на основните проблеми в развитието на общините в МИГ. 

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

Определените заинтересовани страни участваха активно при идентифицирането на силните страни, 

слабостите, възможностите и заплахите, при тяхното превръщане в основни потребности и потенциал 

за развитие, при избора на основните цели, специфичните цели, желаните резултати и приоритета, 

който им е даден, при избора на видовете действия.  

В рамките на проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ беше проведено 

проучване и изготвен анализ на конкретните заинтересовани страни и техните потребности във връзка 

с  разработването и прилагането на Стратегията за ВОМР. Идентифицирани на територията бяха 

общо 12 групи заинтересовани страни. От тях, в целия процес по информиране и разработване на 

Стратегията за ВОМР бяха включени общо 12 групи заинтересовани страни, което представлява 

100% от идентифицираните групи заинтересовани страни: 

I. 2 групи заинтересовани страни - представители на публичен сектор:  

- Общински администрации и Общински съвети - общини Ветрино, Вълчи дол и Провадия  

- образователни институции 

II. 4 групи заинтересовани страни - представители на стопански сектор:  

- земеделски производители и кооперации; 

- микропредприятия от сектори търговия, услуги и туризъм 

- микропредприятия от сектор производство 

- малки и средни предприятия 

III. 6 групи заинтересовани страни - представители на нестопански сектор:  

- читалища и културни институции;  

- сдружения в сферата на младежките дейности и спорта;  

- сдружения в сферата на развитие на територията, екологията и туризма; 

- настоятелства – училищни, църковни и други;  

- представители на малцинствени общности и уязвими групи;  

- граждани и местни лидери; 

Подробни данни за участието на заинтересованите страни във всяко едно събитие могат да се видят от 

Приложение „Участие на идентифицираните заинтересовани страни в проведените обществени 

обсъждания и обучения при информирането и разработването на Стратегията за ВОМР на МИГ 

”Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия и доказателства за консултиране на проекта на стратегия 

за ВОМР със заинтересованите страни”. 



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:  

1.ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ 

Територията на МИГ попада в района на Лудогорско-Добруджанските масиви. Релефът е равнинен 

и хълмисто-платовиден с изобилие на изключително плодородни почви, подходящи за земеделски 

дейности. МИГ попада в преходно-континенталната климатична област, като климатът на района е 

силно повлиян от близостта на Черно море и от равнинния и хълмисто-платовиден релеф. Почви: 

Основният почвен тип са богати, слабо излужени черноземи, предполагащи отглеждането на много 

земеделски култури при високи и стабилни добиви. Полезни изкопаеми: До Провадия е 

единственото за страната Мировско солно находище, уникално по своите условия на залягане, форма 

и химически състав. В община Вълчи дол има находища на глина и кариерни материали - пясък и 

чакъл, необходими за развитието на строителния бранш. Водите в района се отнасят към 

Черноморската водосборна област с директен отток към Черно море. В община Вълчи дол има 15 

микроязовира. На територията на гр.Провадия се намира находище на минерална вода с температура 

24°С – условие за развитие на балнеотуризъм. Биоразнообразие: Голяма част от община Провадия 

попада в националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“, включваща защитена зона 

„Провадийско-Роякско плато” и скалните масиви Невша-Венчан и Комунари. В общината има 

четири защитени територии: защитените местности „Славейкова гора“, „Снежанска кория“, 

„Голямата канара“ и „Пробитият камък–Цар Борисов лопен“. В община Вълчи дол се 

наблюдават защитените растения конски кестен и ориенталския глог. В община Ветрино част от 

землищата са включени в националната екологична мрежа Натура 2000. В общината се намират 

защитена зона „Таушантепе” и защитена местност „Голямо и малко було”. 

 Плодородието на почвите в съчетание с благоприятния преходно-континентален, повлиян от 

Черноморието, климат формират потенциал за разнообразяване на земеделските дейности на 

територията чрез развитието на растениевъдни производства – лозарство, овощарство, 

зеленчукопроизводство. Богатството от повърхностни и подпочвени води и изградената база от 15 

микроязовира са факторни условия, благоприятстващи развитието на поливно земеделие в региона. 

 В границите на МИГ се експлоатира единственото за страната солно находище „Мирово”. Предвид 

все по-широкото разпространение на халотерапията (солна терапия) като метод за лечение на 

редица заболявания, е необходимо да се проучат възможностите за приложимост на каменната сол от 

региона на Провадия в СПА и Уелнес процедурите 

 Наличието на минерален извор на територията на град Провадия представлява нереализиран на 

този етап потенциал за развитие на балнеолечение и СПА – туризъм. 

 Голямото разнообразие от защитени местности и зони на територията на трите общини, включени 

в „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”  представлява широка основа за развитие на 

екологичен туризъм, както и фототуризъм. Съществуват условия и за риболовен туризъм. 

 Географското местоположение на изследваната територия – близостта до Шумен, Добрич и Варна, 

както и до пристанище Варна-Запад и Летище Варна, достъп до жп линии Варна-София, Варна-Русе и 

автомагистрала „Хемус”, е фактор с положително въздействие за разгръщане потенциала на 

общините в МИГ за: разширяване на съществуващите пазари и идентифициране на нови пазарни 

ниши, развитие на туризма, ресурсно осигуряване на различни производствени дейности. 



2.ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Влияние върху демографското развитие оказват националните демографски процеси – намалена 

брачност и раждаемост, както и специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция. В 

резултат на тези процеси населението на територията на МИГ намалява и застарява ежегодно. 

Раждаемостта и в трите общини показва трайна тенденция на намаление, което води до 

задълбочаване на демографската криза. През периода 2007 – 2014г. се наблюдава относително 

задържане нивата на смъртност. Естественият прираст на населението и в трите общини е 

отрицателен за периода 2010–2014 г. Възрастова структура: Относителният дял на населението в 

трудоспособна възраст (от 15 г. до 64 г.) възлиза средно на 54,4% спрямо общия брой на жителите на 

трите общини. Под трудоспособна възраст (0-14 г.) са средно 14,03% от населението на общините, а в 

групата над 64 г. – 31,57%. По признака етническа принадлежност - 67,5% от жителите се 

самоопределят като българи, 16,2% като турци, 14% като роми и 0,5% са посочили друга етническа 

принадлежност. Относителното разнообразие на етническия състав изисква приложението на 

политики и дейности, свързани с интеграцията и социалното включване на малцинствата. 

Миграцията не е равномерно разпределена – броят на изселилите се е значително по-голям от броя 

на заселилите се лица.  

 Силно влошената възрастова структура рефлектира в намаление броя на населението в 

трудоспособна възраст, коeто формира потенциала на трудовите ресурси в обхвата на територията на 

МИГ. Положително явление е по-високият дял на населението в подтрудоспособна възраст в 

общините Провадия и Вълчи дол на фона на ситуацията в национален мащаб. Оползотворяването на 

този потенциал в подкрепа на бъдещото развитие на местната икономика и като цяло на 

жизнеспособността на региона изисква приложението на комплекс от социални и икономически 

механизми на територията на трите общини. 

 Неблагоприятните тенденции могат да бъдат преодоляни чрез създаване на условия за заетост и 

подобряване средата на живот. За това ще помогнат мерките за стимулиране на икономическата 

активност и повишаване качеството на обитаване. Необходими са мерки за въздействие, отчитащи 

потребностите на различните възрастови и етнически групи от населението. Очертаващия се недостиг 

на квалифицирана работна ръка изисква мерки за интензификация на производствата, ново 

оборудване и технологии, които да осигуряват по-привлекателни условия за работа. 

3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Икономическите показатели на общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино притежават по-ниски 

стойности от средните за област Варна, което ги поставя на едно от последните места по степен на 

икономическо развитие на областно ниво. Тези общини са определени като „райони за целенасочена 

подкрепа”, което ги прави обект на особена грижа от страна на регионалната политика на държавата.  

В структурата на предприятията, осъществяващи дейност в местния регион преобладават 

микропредприятията-93,2% от общия брой. Те не разполагат с капацитет за генериране на висока и 

стабилна заетост. Недостигът на финансови средства не отговаря на нуждите им и възпрепятства 

развитието на научна и развойна дейност, с негативен ефект върху способността им за внедряване на 

иновативни продуктови, технологични и процесни решения. 

Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство, хранително-вкусовата 

промишленост, производство на строителни материали, алтернативен селски туризъм. В структурата 

на икономическите сектори, според броя предприятия водещ е сектор Търговия, следван от  Селското 



стопанство. Промишлеността е слабо представена в рамките на територията на местния регион. 

Наблюдаваната през последните години предприемаческа активност в общините Провадия, Ветрино и 

Вълчи дол не допринася съществено за икономическото развитие на района, поради липсата на 

производства, осигуряващи висока добавена стойност. Приоритет за постигането на устойчива 

възходяща динамика на икономическите процеси в дългосрочен план следва да бъде развитието на 

преработващата промишленост, затваряйки цикъла „суровина-краен продукт”. Общините Провадия, 

Вълчи дол и Ветрино имат добра обезпеченост от местни суровини в областта на хранително-

преработвателната промишленост на зърнени култури, и по-слабо на зеленчуци и плодове. Затова 

възможностите за развитие на общините са свързани с изграждането на хранително-вкусова 

промишленост, съпътстваща основните селскостопански производства, развитие на оранжерийно 

производство и създаване на условия за алтернативен туризъм. 

Селско стопанство: Зърнопроизводството е водещият сектор в земеделието на трите общини. 

Предвид наличния потенциал от почвени и климатични условия, неблагоприятен в икономически и 

социален аспект е факта, че интензивните от гледна точка на работната сила селскостопански 

производства – лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство заемат много малък 

дял в структурата на земеделието. Животновъдството не е основен, а развиващ се подотрасъл в 

района. Причините се коренят, както в икономическите условия на производство и реализация на 

продукцията (високи производствени разходи при ниски изкупните цени), така и в остарялото и 

амортизирано оборудване, санитарно-хигиенните изисквания в сектора, дребния размер на 

стопанствата и в резултат слабата инвестиционна активност, липсата на инициативност по посока 

коопериране на производителите и др. Пчеларството е добре развито, поради подходящото съчетание 

между климат, растителност и професионален опит. 

Горите се характеризират със значително биоразнообразие и изключително важно екологическо и 

социално-икономическо значение.  

Туризъм: На територията на МИГ съществува потенциал за развитие на културен, исторически, 

селски, риболовен и екотуризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки - природни 

ресурси и богатото културно-историческо наследство. Близостта до големите туристически центрове 

(Варна, Златни пясъци и Албена) дава възможност за развитие на „уикенд туризъм”. Съществуват 

условия за развитие на екотуризъм - с.Невша е защитена зона с изключително висока значимост, 

Таушан тепе е едно от трите места в България, в които се провежда популяризация сред хората за 

проучване и опазване на растителното биоразнообразие, две екопътеки в местността „Кошу баир” и в 

местността „Клюнка” край Вълчи дол, ски писта в местността „Кошу баир” до гр.Вълчи дол. Района 

има ресурс за развитие на спортен риболов, след инвестиции за изграждане на съоръжения и 

благоустрояване на терените в непосредствена близост до микроязовирите и язовир Генерал 

Киселово, които са зарибени и се ползват за любителски риболов. В община Ветрино има четири 

зарибени язовира в райони с живописна природа, създаващи условия за развитие и на водни спортове. 

Селският туризъм, с възраждането на местните фолклорни традиции и обичаи и стари, забравени, 

местни занаяти, е една добра перспектива за развитие на общините. 

 За преодоляване на проблемите, произтичащи от ограничените възможности на местния пазар е 

необходимо стимулиране създаването на обединения на производителите. 

 Изключително богатото културно-историческо наследство в рамките на района, съхранените 

етнографски традиции, наличието на множество религиозни обекти, екологичната чистота на района, 

формират основата за създаване на цялостен, комплексен и уникален по своята същност 



регионален туристически продукт. 

 За създаването на качествени и търсени туристически продукти е нужно да се провежда 

целенасочена и ефективна политика по утвърждаване и популяризиране на териториалната 

идентичност, обединявайки предимствата на природното и културно-историческо наследство със 

специфичните продукти на територията. Проблемите, които МИГ може да разреши, се свеждат 

предимно до незаволителното състояние на туристическата инфраструктура, ограничената леглова 

база за настаняване на туристите, липса на цялостен регионален туристически продукт. 

4.СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ 

Основният проблем в социалната област е свързан с намаляването на реалните доходи на 

домакинствата и преструктурирането на потребителската кошница.  

Средният месечен доход на човек от населението в МИГ е по-нисък от този за страната, което е 

неблагоприятна тенденция по отношение благосъстоянието на населението. 

Заетост и безработица: Най-голям е делът на икономически активните лица в община Провадия – 

46,4%. Стойностите на коефициента на икономическа активност за общините Ветрино и Вълчи дол 

възлиза съответно на 35,9% и 35,0%. И в трите общини делът на безработните лица с регистрация 

повече от една година в общия брой на безработните лица е значителен. Възможностите за намиране 

на работа са ограничени. Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и 

основно заетост се осигурява чрез различните национални програми. В публичния сектор трудно се 

освобождават места и там възможностите за намиране на работа са изключително ограничени. 

Сравнително ниското равнище на доходите, ограничените възможности за трудова реализация и 

високото ниво на безработица са показателни за влошеното качество на живот в района на МИГ. 

Необходимо е планиране и осъществяване на мерки, насочени към разнообразяване на 

икономическите дейности и насърчаване на предприемачеството на територията, чрез което да се 

осигури заетост, особено сред уязвимите групи на пазара на труда. 

Системата на здравеопазването е добре развита, но като цяло не покрива нуждите от здравна помощ 

на населението. Има само едно болнично заведение в гр.Провадия. В община Вълчи дол има филиал 

за спешна помощ към ЦСМП–Варна. Регистрираните общопрактикуващи лекари в община Провадия 

са 15, лекарите по дентална медицина са 6, а специализираните индивидуални и групови 

извънболнични практики са 16. В община Вълчи дол има: 8 общопрактикуващи лекари, 4 практики с 

лекари по дентална медицина и 6 специалисти. Здравната мрежа в община Ветрино включва 5 

общопрактикуващи лекари. Необходимо е стимулиране и подпомагане на наличните медицински 

кадри за запазването им на територията и осигуряване на подкрепа за подобряване и модернизиране 

на оборудването им. 

Образование: Учебно-възпитателният процес на територията на МИГ  се осъществява от учебни и 

детски заведения и обслужващи звена, в това число: 4 детски градини, 14 общообразователни 

училища, 1 специално училище и 3 професионални гимназии. Сградният фонд на училищата и 

детските градини е в добро общо състояние. Ежегодно се заделят средства за текущи ремонти. 

Материално техническата база вътре в учебните заведения е стара и се нуждае от модернизация. 

Откроените проблемни области в сферата на здравеопазването и образованието се свеждат до: 

затруднен достъп на населението и от трите общини до здравни услуги – недостатъчен брой лекарски 

практики в селата и функционален капацитет на болничната помощ; недостатъчен брой 

стоматологични практики на територията на МИГ; липса на аптечно обслужване през нощта и по 

селата; недостатъчен капацитет на детските градини в град Провадия и в някои населени места; 



продължаваща оптимизацията на училищната мрежа; липса на стоматологични практики в 

училищата; разминаване между потребностите на пазара на труда и подготвените кадри. 

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението на територията на МИГ 

са читалищата, музеите, библиотеките, галериите, религиозните домове на различните 

вероизповедания. Дейността се осъществява от 47 читалища, Исторически музей и Художествена 

галерия. Основните потребности в сферата на културата са свързани с обновяване на сградния фонд, 

обзавеждането и оборудването, както и от подкрепа за съхраняване на културното наследство. 

Предоставяните социални услуги на територията на МИГ са насочени към преодоляване на 

социалната изолация, приобщаване и социална закрила на хора в неравностойно положение, хора с 

увреждания и възрастни хора. Въпреки постигнатия напредък по отношение 

деинституционализацията и сравнително разнообразния кръг от социални дейности, трябва да се 

посочи необходимостта от разширяване обема и обхвата на предоставяните социални услуги, 

предимно по отношение на самотните възрастни хора, чийто брой се очаква да нараства, предвид 

тенденцията на застаряване на населението.  

 Съхранението на богатото културно-историческо наследство изисква сериозен финасов ресурс и е 

от изключителна важност за опазването на местната идентичност и жизнеността на района. Част от 

този ресурс може да бъде осигурен от мерките по Стратегията за ВОМР на МИГ. 

 Предимство на територията е сравнително запазената мрежа от читалища, с богат библиотечен 

фонд и висока степен на социлна ангажираност. С цел поддържане на широкия набор от функции в 

полза на местното общество е необходимо подобряване на остарялата материално-техническа база, 

осигуряване поддържането на етнографските колекции и формираните самодейни състави, както и 

подпомагане организирането на културно-масови мероприятия. 

 Необходими са инвестиции за опазването, популяризирането, респективно валоризацията на 

културно-историческото наследство в рамките на местната общност. 

5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” разполага с добре развита пътна и улична мрежа, 

равномерно разпределена на територията й, но тя се нуждае от обновление и модернизация /има 

улици без трайна настилка/. Магистрала „Хемус” е  основна връзка между София и Варна, поради 

което има важно социално-икономическо значение за развитието на общината. В град Провадия 

трудно се осъществява транспортната комуникация от двете части на града, разделени от жп линията 

Варна – София. 

Степента на изграденост на водопроводната мрежа  в населените места е 100%, но състоянието й не 

е особено добро. Положените преди повече от 40 години предимно етернитови тръби се нуждаят от 

поетапна подмяна. Цялостна канализационна мрежа има само гр.Провадия. Частично изградена (80%) 

е канализационната мрежа и външните колектори в гр.Вълчи дол. В община Ветрино частична 

канализация има изградена само в с.Ветрино.  

Телекомуникации: Съобщителната инфраструктура е добре развита. Качеството на връзките е на 

сравнително добро ниво. Пощенски и далекосъобщителни услуги се предлагат във всички селища на 

общините. На територията на МИГ имат покритие и трите мобилни оператори. Изграждането и 

гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия обществен сектор, включително улеснен 

достъп за хората, е необходима и задължителна стъпка към информационното общество. 

Енергийна инфраструктура: Всички населени места в общините са електрифицирани. Остарелите 

мрежи и ниската им надеждност в някои райони оказват негативно влияние на снабдяването на 



консуматори в рамките на нормативните параметри. Община Вълчи дол има потенциал за 

производство на енергия и екогорива от възобновяеми източници – използване на слънчевата 

енергия и оползотворяване на големите количества биоразградими отпадъци от аграрния сектор. 

 За решаване на проблемите на урбанистичното развитие на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия” е необходимо да се подобри устройственото планиране на територията на общините. 

6. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 

Основен замърсител на приземния въздух на територията са битовите отоплителни тела /населението 

се отоплява приоритетно с дърва и въглища/, селскостопанските дейности по време на есенно и 

пролетно обработване на почвата, наторяване и третиране с препарати за растителна защита, както и 

автотранспорта. Необходимо е осигуряване на бюджетни средства за ремонт и подобряване 

състоянието на пътищата от IV–ти клас и амортизираната улична мрежа. 

Благоприятна е и следва да продължи тенденцията за разширяване газифицирането на общинските 

имоти. В община Провадия са газифицирани 9 промишлени, 22 обществени и 71 битови потребители. 

Състоянието на водите на територията на МИГ е от умерено до добро. Общините предвиждат и 

следва да приложат мерки и дейности, допринасящи за запазване на доброто им състояние. 

ПОТРЕБНОСТИТЕ от интервенция в рамките на местната общност са свързани със : 

- подобряване качеството на живот и преодоляване на бедността; 

- развитие на производства, осигуряващи висока добавена стойност; 

- развитие на модерно земеделие; 

- повишване иновативния капацитет на бизнеса и земеделските производители; 

- разширяване териториалния обхват и комплекса от предлагани социални услуги; 

- достъпно здравеопазване; 

- подобряване на инфраструктурата, в т.ч. туристическата; 

- съхранение на природните ресурси и местната идентичност. 

Съществува ПОТЕНЦИАЛ за развитие на местната територия на основа: 

- използване суровинната база на зърнопроизводството за развитие на хранително-вкусова 

промишленост (производство на хляб и тестени изделия, складкарски изделия, зърнени храни и др.); 

- разнообразяване на зърнопроизводството, чрез отглеждането на алтернативни зърнено-житни 

видове – лимец, спелта и др.; 

- развитие на овощарството, зеленчукопризводството, лозарството и животновъдството, каато 

суровинна база за развитие на хранително-вкусовата промишленост; 

- развитие на биологично растениевъдство и животновъдство; 

- отглеждане на местни сортове растения и породи животни и производството на традиционни 

продукти, подходящи за регистиране под обща търговска марка;  

- интегриране на първичното производство с преработката и туризма, като иновативен маркетигов 

подход; 

- развитие на цялостен комплексен и уникален по своята същност регионален туристически продукт 

на основа развитието на културно-историческия, екологичен, селски, религиозен и винен туризъм; 

- развитие на балнеолечеие и СПА туризъм. 

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

На територията на МИГ са идентифицирани 12 групи заинтересовани страни: 

I. 2 групи заинтересовани страни - представители на публичен сектор:  



- Общински администрации и Общински съвети - общини Ветрино, Вълчи дол и Провадия  

- образователни институции 

II. 4 групи заинтересовани страни - представители на стопански сектор:  

- земеделски производители и кооперации; 

- микропредприятия от сектори търговия, услуги и туризъм 

- микропредприятия от сектор производство 

- малки и средни предприятия 

III. 6 групи заинтересовани страни - представители на нестопански сектор:  

- читалища и културни институции;  

- сдружения в сферата на младежките дейности и спорта;  

- сдружения в сферата на развитие на територията, екологията и туризма; 

- настоятелства – училищни, църковни и други;  

- представители на малцинствени общности и уязвими групи;  

- граждани и местни лидери; 

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

SWOT анализът e следствие от социално–икономическия анализ и представя изводите от проучването 

на състоянието и потенциала на МИГ, като акцентира на силните, слабите страни, възможностите и 

заплахите за развитие. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Геостратегическо положение на територията, 

осигуряващо близост до големите административни 

цетрове и достъпност на територията за развитие на 

туристически услуги.  

2.Плодородни почви и климатични условия, 

подходящи за отглеждане широк набор от 

земеделски култури.  

3.Съхранена флора и фауна. 

4.Балансирана полова структура на населението. 

5.Преобладаващ дял на населението в 

трудоспособна възраст. 

6.По-висок относителен дял на населението в под 

трудоспособна възраст спрямо средния за страната. 

7.Развита предприемаческата инициатива в сферата 

на селското стопанство. 

8.Висока мотивация и обществена ангажираност за 

развитие от страна на местната общност. 

9.Традиции в селскостопанското производство. 

10.Наличие на евтина работна ръка.  

11.Увеличаване броя на микропредприятията. 

12.Добра обезпеченост с поземлени ресурси. 

13.Позитивна тенденция на развитие при 

пчеларството. 

1.Слаба запасеност с полезни изкопаеми. 

2.Ниска степен на оползотворяване на 

природните ресурси. 

3.Неблагоприятни климатични явления през 

зимния сезон – снегонавявания и 

заледявания, намаляващи продуктивността 

на растениевъдното производство и 

допринася за влошаване на 

инфраструктурата. 

4.Изразен темп на намаление на населението. 

5.Отрицателен естествен и механичен 

прираст. 

6.Голям относителен дял на населението в 

надтрудоспособна възраст. 

7.Нисък образователен ценз. 

8.Високо равнище на безработицата. 

9.Ограничени възможности за реализация на 

младите хора с висока степен на 

образование. 

10.Концентрация в производството на 

зърнено-житни, технически и фуражни 

култури. 

11.Слаба степен на устойчивост и 



14.Предлагане на туристически продукти и услуги 

(предимно на територията на общини Провадия ). 

15.Изграден туристически информационен център в 

община Провадия. 

16.Наличие на административен капацитет за работа 

по програмите, финансирани от ЕС. 

17.Съхранени етнография, фолклор, традиции. 

18.Добре развити социални услуги, отговарящи на 

нуждите на населението. 

19.Активна културно-просветна дейност на 

читалищата. 

20.Възможности за подготовка на кадри в областта 

на земеделието и туризма. 

21.Осигурен достъп на населението до наличната 

образователна мрежа между общинските центрове и 

селата. 

22.Придобит експертен опит от страна на 

читалищата за работа по проекти. 

23.Добра транспортна инфраструктура и близост до 

автомагистрала «Хемус», пристанище Варна –Запад 

и Летище Варна. 

24.Електроснабдяване във всички селища. 

25.Добри телекомуникационни услуги – пощенски, 

мобилни мрежи, интернет, кабелна телевизия. 

26.Изградена водоснабдителна мрежа. 

27.Добро качество на атмосферния въздух. 

28.Съхранено почвено плодородие. 

29.Сметосъбиране във всички населени места. 

30.Единственото в страната солно находище и най-

древния град в Европа «Провадия-Солницата». 

31.Уникални елементи на природната среда – 

скални манастири. 

32.Тенденция на развитие на биологично лозарство.  

33.Предлагане на комплексен туристически продукт 

на основа производството на вино, в съчетание с 

местни специалитети, възможности за конна езда и 

реклама на куртурно-историческото наследство. 

жизнеспособност при микропредприятията. 

12.Ограничен финансов ресурс за 

инвестиране 

13.Слаб капацитет за генериране на заетост 

на местния бизнес. 

14.Ограничен вътрешен пазар, поради ниска 

покупателна способност на населението. 

15.Недоизградена или липсваща 

туристическа инфраструктура. 

16.Влошена здравна инфраструктура. 

17.Слабо рекламиране на местната идентич-

ност, културни и исторически паметници. 

18.Остаряло оборудване и сграден фонд в 

културно-просветните институции. 

19.Ограничени възможности за финансиране 

на дейности във връзка с провеждането на 

археологически проучвания, обогатяване на 

историческата памет и съхраняване на 

културно-историческото наследство. 

20.Слаба степен на експлоатация на 

разполагаемите ресурси в туризма. 

21.Липса на изградена канализация в 

повечето населени места. 

22.Амортизирана водопреносна мрежа. 

23.Липса на изградени пречиствателни 

съоръжения. 

24.Ограничени вътрешни финансови ресурси 

за развитие на територията. 

25.Наличие на третокласни и четвъртокласни 

общински пътища в лошо състояние. 

26.Липса на ИКТ технологии в бизнеса.  

27.Недостиг на работна сила с висока степен 

на квалификация, генератор на нови идеи и 

иновативни технологични решения. 

28.Слаба иновационна ангажираност и 

култура на предприемачите в района. 

29.Ограничен финансов ресурс и 

невъзможност за инвестиране в иновативно 

развитие. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1.Валоризация на природните забележителности. 

2.Разширяване на озеленените територии в 

1.Неблагоприятни последици за природния 

пейзаж от реализацията на инфраструктурни 



населените места и подобряване на ландшафта. 

3.Повишаване степента на защита от 

неблагоприятни последици в резултат от 

климатичните изменения. 

4.Развитие на предприемаческа инициатива в 

сферата на традиционните и био производства. 

5.Разработване и внедряване на интегриран 

туристически продукт, основан на местните храни и 

традиции. 

6.Стимули за бизнеса за повишаване на заетостта. 

7.Инвестиции в развитието на овощарството, 

лозарството, зеленчукопроизводството и животно-

въдството, с цел осигуряване суровинна база за 

развитие на хранително-вкусовата промишленост. 

8.Осигуряване устойчивост на положителната 

динамика в пчеларството. 

9.Затваряне цикъла “суровина-преработка”, 

осигуряващ, повишаване на генерираната на местно 

равнище добавена стойност. 

10.Развитие на алтернативи на земеделието 

дейности – селски и екологичен туризъм; 

производство на местни продукти с високо 

качество. 

11.Повишаване степента на финансово подпомагане 

от национални и европейски източници. 

12.Социална интеграция на уязвимите групи. 

13.Разширяване местния капацитет от структури за 

развитие на младежките дейности и спорта. 

14.Развитие потенциала на културно-историческото 

наследство и валоризацията му чрез туризма. 

15.Подобряване предлагането на социални услуги и 

разширяване териториалния им обхват. 

16.Привличане на финансов ресурс /национален и 

европейски/ за инфраструктурни проекти. 

17.Развитие на публично-частни партньорства. 

18.Доизграждане на канализационната мрежа. 

19.Изграждане на пречиствателни съоръжения. 

20.Развитие на биологично земеделие и 

производство на екологични храни 

21.Отглеждане на местни сортове и породи животни 

и алтернативни култури с уникални хранителни 

качества. 

проекти и отцеленасочената човешка 

дейност. 

2.Задълбочаване на негативните 

демографски тенденции. 

3.Повишаване делът на трайно безработните 

и увеличаване на скритата безработица. 

4.Опасност от социална изолация при 

уязвимите групи. 

5.Намаляване на административния 

капацитет за работа по европейски програми, 

поради напускане на квалифицирани кадри. 

6.Засилен конкурентен натиск. 

7.Несъответствие между качествените 

характеристики на трудовите ресурси и 

изискванията на бизнеса.  

8.Засилване миграцията на младежите с 

висок образователен ценз и професионална 

квалификация. 

9.Невъзможност за съфинансиране на 

проектните предложения. 

10.Намаляване на средствата за поддръжка 

на културно-историческото наследство.  

11.Незаинтересованост на младите хора и 

пренебрегване на традициите, поради 

навлизане на по-модерен начин на живот. 

12.Понижаване на активността в участието и 

провеждането на културно-масови събития. 

13.Трудно осигуряване на социални услуги, в 

резултат от ограничените бюджетни 

средства. 

14.Ограничен бюджет за съфинансиране на 

инфраструктурни проекти. 

15.Задълбочаване на различията по 

отношение качеството на живот в 

общинските центрове и селата. 

16.Липса на финансови стимули за 

генериране на ръст в предприемачеството, 

насочено към иновативни дейности и 

производства 

17.Слаба институционална подкрепа. 

18.Непознаване същността на социалното 

предприемачество и скептицизъм по 



22.Развитие на подходящи форми туризъм на база 

богатото културно-историческо наследство и 

природните забележителности и разработване на 

туристически пакети, обединяващи различни 

туристически продукти за създаване на цялостен 

туристически продукт – „уикенд туризъм” за 

привличане на туристи от близките черноморски 

курорти /Варна, Албена, Златни пясъци и др./ 

отношение на ползите от публично-частното 

партньорство. 

 

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

Местната общност и МИГ отчитат факта, че ВОМР е полезен инструмент за овластяване на местните 

общности, включително групи в неравностойно положение, за подобряване капацитета на местните 

заинтересовани страни за предизвикване на социални иновации на местно равнище.  

Установени са следните уязвими групи и малцинства на територията: 

- Етнически малцинства 

- Хора, вкл. деца и младежи с увреждания 

- Безработни 

- Възрастни хора 

По признака етническа принадлежност 67,5% от жители на общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино 

се самоопределят като българи, 16,2% като турци, 14% като роми и 0,5% са посочили друга етническа 

принадлежност. Данните показват изразено ромско и турско малцинство на територията на МИГ, 

които имат свои специфични потребности. Струпване и изолация на ромски общности се наблюдават 

в множество села в голяма част от общините на територията на МИГ.   

При малцинствата, особено ромското, са налице следните потребности – повишаване на нивото на 

владеене на български език, повишаване на образованието и квалификацията, редовно посещаване и 

предотвратяване на ранното отпадане от училище, минимизиране на трайната безработица и 

създаване на трудови навици и умения, които да разширят възможностите за реализация на пазара на 

труда. В допълнение има потребност от подобряване на битовите условия и на достъпа до 

образователни, здравни и социални услуги. Ромското малцинство се характеризира с най-голям брой 

многодетни семейства, непълнолетни майки, лица на продължително социално подпомагане, деца 

настанени в институции, което предполага и потребност от предоставяне на социални услуги. 

В процеса на рабработване на Стратегията бяха включвани участници от уязвимите групи, като 

възможност за приобщаването им. Основните им потребности биха могли да се удовлетворят чрез 

предвидените в стратегията за ВОМР цели и мерки за насърчаване на качествена и устойчива заетост, 

подобряване на условията на живот и предоставяне на социални услуги.   

Като форма на социална дейност са и Клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с 

увреждания, работещи в повечето населени места на територията на МИГ. Клубовете имат за цел да 

поддържат социалните контакти на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания като 

възможност за активен живот. Потребностите на уязвимите групи могат да бъдат удовлетворени чрез 

въвеждане на нови и допълнителни услуги – здрави, социални и други, предназначени за уязвимите 

групи на територията. В стратегията са предвидени мерки, чрез които да бъдат насърчавани подобни 

услуги на територията, както и водещи до цялостно подобряване на условията за живот и реализациия 

на територията и по-пълното интегриране на уязвимите групи в общността.   



4.  Цели на стратегията: 

(не повече от 10 страници) 

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ/ВИЗИЯ: 

Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски 

район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, 

подобрени условия за живеене с активна местна общност. 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и 

създаване на местни туристически продукти за развитие на територията. 

 

4.2. Специфични цели: 

Посочените специфични цели допринасят за постигане на основните приоритети на Стратегията чрез 

мерките, които МИГ избира да прилага. 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност. 

Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и добавяне на 

стойност към местните селскостопански продукти 

Специфична цел 1.2.  Подпомагане на производството и преработката на специфични за територията 

земеделски продукти с добавена стойност 

Специфична цел 1.3. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез инвестиции в 

подкрепа на неземеделския бизнес 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и 

създаване на местни туристически продукти за развитие на територията. 

Специфична цел 2.1. Подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за населението 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и наследство за постигане на устойчиви 

общности 

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:  

Прилагането на интегриран подход чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

територията на МИГ ще окаже интегрирано въздействие върху отделните сектори на развитието. Това 

означава подходящо комбиниране и допълване на отделните мерки с оглед постигане на общо 

положително въздействие върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния 

потенциал на територията . 

Визията за развитие на интегрираната територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

произтича от дефинираните възможности и ограничения от страна на активно ангажираната местна 



общност, като с най-висок потенциал за развитие се очертават специфичните местни ресурси и 

социалния капитал на територията. 

Общата рамка на ОСП за периода 2014-2020г. се отнася до по-интегриран, целенасочен и 

териториален подход за развитието на селските  райони. Мерките за селските райони се координират 

с тези за останалите структурни фондове, като се търси ефекта на синергията и активното участие на 

местната общност при постигане на целите на стратегия за водено от общностите местно развитие. 

Големият набор от съществуващи инструменти в рамките на втория стълб на ОСП се опростява, за да 

се съсредоточи върху подпомагането на: конкурентоспособността, иновациите, селското стопанство, 

основано на знания, навлизането на млади земеделски стопани, устойчивото управление на 

природните ресурси и балансираното териториално развитие. 

ВОМР може да бъде полезен инструмент за овластяване на местните общности, включително групи в 

неравностойно положение, за подобряване на институционалния капацитет на местните 

заинтересовани страни и специално на НПО и за предизвикване на социални иновации на местно 

равнище. 

Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи за стратегията „Европа 2020” за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява чрез следните шест 

приоритета на Съюза за развитие на селските райони, в които са отразени съответните тематични 

цели на ОСР: 

- Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието в селския район; 

- Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели; 

- Насърчаване на качеството, добавената стойност и иновациите в производството, преработката и 

маркетинга на селскостопански продукти. 

 

Приоритети на ЕС за 

развитие на селските 

райони 

Съгласуваност в Стратегията за ВОМР Цели на ПРСР 20140-

2020 

Приоритет 2: Увеличаване 

конкурентоспособността на 

всички типове земеделие и 

нарастване 

жизнеспособността на 

стопанствата; 

Приоритет 3: Насърчаване 

организацията на 

хранителната верига и 

управление на риска в 

земеделието 

Приоритет 5: Насърчаване 

на ефективността на 

използване на ресурси и 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и 

неземеделски бизнес с висока добавена 

стойност. 

Специфична цел 1.1. Повишаване на 

конкурентноспособността на местното 

земеделие и добавяне на стойност към 

местните селскостопански продукти 

Специфична цел 1.2.  Подпомагане на 

производството и преработката на 

специфични за територията земеделски 

продукти с добавена стойност 

Първа цел:осигуряване 

на устойчив и 

балансиран растеж на 

производството и 

преработката на 

селскостопански и 

горски продукти 

Втората цел – 

осигуряване на 

устойчиво управление 

и използване на 

природните ресурси, 

предотвратяване и 

адаптиране към 



подкрепа на прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

секторите земеделие, храни 

и гори; 

климатичните промени 

Приоритет 1: 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони;  

 

Избраните цели и мерки в Стратегията за 

ВОМР са насочени към модернизиране и 

технологично обновление на земеделските 

стопанства и другите МСП на територията 

В стратегията се дава приоритет на 

проекти, включващи иновации в 

производството и преработвателната 

промишленост 

Първа цел: 

осигуряване на 

устойчив и балансиран 

растеж на 

производството и 

преработката на 

селскостопански и 

горски продукти 

Приоритет 6: Подкрепа за 

социална интеграция, 

намаляване на бедността и 

икономическо развитие на 

селските райони  

 

Насърчаване  създаването на качествена 

заетост и устойчиви работни места с 

повишено качество на живот и широко 

обществено включване чрез подхода 

ВОМР. 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и 

неземеделски бизнес с висока добавена 

стойност. 

Специфична цел 1.3. Създаване на нови 

работни места и намаляване на бедността 

чрез инвестиции в подкрепа на 

неземеделския бизнес 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на 

населените места, развитие на местната 

идентичност и създаване на местни 

туристически продукти за развитие на 

територията. 

Специфична цел 2.1. Подобряване на 

публичната инфраструктура и достъпа до 

услуги за населението 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови 

атракции и съпътстваща туристическа 

инфраструктура 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на 

местните традиции и наследство за 

постигане на устойчиви общности 

Третата цел: 

стимулиране на 

социално-

икономическото 

развитие на селските 

райони с цел развитие 

икономическия 

потенциал, съхраняване 

на демографския 

потенциал и принос за 

социално включване на 

уязвими групи и 

ромите, икономическо 

възстановяване и 

овластяване на процеса 

на обезлюдяване и 

социално изключване 

 

 



Формулираните стратегическа цел, приоритети и специфични цели са в съответствие с плановите и 

стратегически документи и политики на национално, регионално и местно ниво:  

• СВОМР ще допринесе за следните приоритети на националната политика за развитие, дефинирани 

в Споразумението за партньорство: 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие 

и използване на местния потенциал; 4. Развитие на селскостопанския сектор за осигуряване на 

хранителна сигурност и производство на продукти с висока добавена стойност при устойчивото 

управление на природните ресурси; 5. Подкрепа на иновациите и на инвестиционните дейности за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката.  

• СВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е в съответствие и ще допринесе за 

постигането на целите на Областната стратегия за развитие на Област Варна 2014–2020, по-

конкретно:  

• Стратегическа  цел 1. Постигане на интелигентен  икономически растеж чрез развитие на 

собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано 

с ефективно опазване на околната среда, Приоритет 1.1. Подобряване на научното и 

технологичното ниво на икономиката и иновационния потенциал в областта /”икономика на 

знанието”/: Сп.цел 1.1.3. Въвеждане на нови технологии и иновации в МСП, в т.ч. в изостанали 

периферни общини, Сп.цел  1.1.4. Насърчаване на индивидуалното и колективното 

предприемачество за активизиране на бизнеса в изостанали периферни общини; Приоритет 1.3. 

Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на природното и културно 

богатство в цялата територия на областта: Сп.цел 1.3.1. Активизиране на развитието на туризма 

в цялата територия на областта; Сп.цел 1.3.2. Създаване на специфичен регионален туристически 

продукт на основата на културното и природно богатство. 

• Стратегическа цел 2. Подобряване на качеството на живот и смекчаване на социалните 

неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на системите на 

здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата; Приоритет 2.1. 

Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението: 

Сп.цел 2.1.1. Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката заетост; Сп.цел  2.1.3. 

Намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на групите в неравностойно 

положение особено в периферните общини; Приоритет 2.2. Подобряване на качеството и 

достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви: Сп.цел 2.2.1. 

Изграждане и обновяване на обекти за здравни и социални услуги, за образование, спортни и 

културни прояви, в т.ч. с подобряване на тяхната енергийна ефективност; Сп.цел  2.2.2. 

Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални и културни 

заведения. 

• Стратегическа цел 3. Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване 

на техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на 

околната среда и укрепване на градовете-центрове; Приоритет 3.3. Укрепване на градовете-

центрове, интегрирано градско развитие и благоустрояване на селищната среда: Сп.цел 3.3.1. 

Активизиране на развитието на туризма в цялата територия на областта; Сп.цел 3.3.2. Създаване 

на специфичен регионален туристически продукт на основата на културното и природно 

богатство. 

• СВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е в съответствие и ще допринесе за 

постигането на целите на Общинските планове за развитие на общините Ветрино, Вълчи дол и 



Провадия.  

• Стратегията е в съответствие с основните стратегически и нормативни документи на национално 

ниво, като ги прилага на нивото на местната инициативна група и съобразно спецификите на 

територията. 

Политиките на десегрегация и деинституционализация са отразени и за тяхното изпълнение ще 

допринесе СВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, чрез предвидения 

равнопоставен достъп до подпомагане на инвестициите на територията, чрез предвидените мерки за 

създаване на устойчива заетост и за подобряване на публичната инфраструктура. 

 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията  

Терминът иновация се определя най-често като нова идея, която се е доказала като успешна в 

практиката.  

В местния контекст, методът на подхода ВОМР сам по себе си генерира нови начини на мислене и 

действие - нови методи на работа и социални иновации. 

Иновациите във ВОМР на територията на МИГ могат да включват нови продукти, услуги или начини 

за изпълнение в местен контекст, могат да имат и мултиплициращ или лавинообразен ефект върху 

промените, които общността иска да реализира. Със сигурност ще има и иновации, които намират 

нови начини за мобилизиране и използване на съществуващите ресурси и активи на общността и  

създават сътрудничество между различните участници и сектори; 

В този смисъл, Стратегията  ще се стреми да  въведе  нови идеи и подходи в района, а не просто да 

подкрепя и защитава местните заинтересовани групи. 

Съгласно определението за „Иновативност на стратегия за ВОМР” в приложимата нормативна 

уредба, това 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: 

При подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ бяха 

идентифицирани и ще бъдат оползотворени следните възможности за създаването на нови продукти 

за територията: 

- Създаването на качествено нов интегриран продукт за територията, обединяващ местните продукти,  

културното и природно материално и нематериално наследство на територията. Целта на създаването 

на този продукт е да се създаде  възможност да бъдат привлечени туристите и да остават, колкото се 

може повече време на територията. Това ще бъде постигнато, чрез инвестиции за създаване на 

атракции за туристите, привличането им към участие в културни местни събития, както и чрез 

инвестиции за създаване на активна среда за почивка, отдих и развлечения. 

 

б) включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за територията 

форма на използване на природните ресурси 

МИГ ще насърчава проекти и дейности, чиято цел е да се подобри проектирането на продуктите и се 

въвеждат производствени процеси, които използват материалите по-пестеливо, както и  внедряването 

на екологосъобразни технологии в земеделието и преработвателните предприятия. В критериите за 

оценка на проектите е заложено предимство за проекти, които предвиждат инвестиционни разходи за 



подобряване на енергийната ефективност на предприятията, което ще доведе до опазване и пестеливо 

изпозване на природните ресурси.  

 

в) нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията: 

Разработването и включването в Стратегията на собствената мярка 22 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура” е изцяло иновативен начин 

за решаване на местните проблеми и слабости на територията. До този момент нито един от 

стратегическите документи на територията не е обръщал достатъчно внимание на характерните 

местни специфични продукти на културното наследство. Мярката цели валоризирането на тези 

местни продукти и интегрирането им в създаването на нов туристически продукт за територията, 

основан на специфичното местно културно наследство.  

МИГ възнамерява да разработи нови методи и начини за активното включване на общността и 

заинтересованите страни в решаването на проблемите на територията, чрез: 

- интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ, 

вкл. с възможности за онлайн обучения, обмени, работа в местна мрежа, с включено участие на хора с 

увреждания; 

- изграждане на информационни терминали в населените места на своята територия; 

-създаване на инвестиционен профил на територията на МИГ; 

- провеждане на информационни дейности и срещи с всяка потенциална заинтересована страна; 

- провеждане на дни на мултиетническото и мултикултурното взаимодействие.  

Стратегията на ВОМР на МИГ ще свързва заинтересовани страни със сходен предмет на дейности, 

респективно проблеми, обединявайки ги и насърчавайки дискусии помежду им. Това споделяне на 

опит и обмен на знания ще доведе до зараждане на нови идеи сред участниците. 

 

г) определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите  

В критериите за оценка на проектите по частните мерки 4.1., 4.2. и 6.4.1 от ПРСР е заложен обективен 

критерий за иновативност на проектното предложение за въвеждане на нови за територията практика, 

и/или услуга и/или продукт в предприятието, когато над 30 % от допустимите инвестиционни разходи 

по проекта са свързани с въвеждането на иновации в земеделското стопанство или в предприятието. 

Предвидените мерки в Стратегията за местно развитие включват в критериите за оценка на 

проектните предложения предимство на бенефициентите от различните сектори, които предвиждат 

иновации и иновативни дейности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мярка 6.4. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постигането на стратегическата цел е планирано чрез следване на два основни приоритета, всеки от 

които с три специфични цели. Специфичните цели ще бъдат постигнати чрез прилагането на 

различни мерки:  

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност. 

Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентноспособността на местното земеделие и добавяне на 

стойност към местните селскостопански продукти 

 Мярка 4.1.  „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Специфична цел 1.2.  Подпомагане на производството и преработката на специфични за територията 

земеделски продукти с добавена стойност 

 Мярка 4.2.  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в 

устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен 

местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене и активна 

местна общност 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и 

неземеделски бизнес с висока добавена 

стойност 

Специфич

на цел 1.1. 
Повишава-

не на 

конкурент-

носпособно

стта на 

местното 

земеделие 

и добавяне 

на стойност 

към 

местните 

селскосто-

пански 

продукти 

 

Специфич

на цел 1.3. 
Създаване 

на нови 

работни 

места и 

намаляване 

на 

бедността 

чрез 

инвестиции 

в подкрепа 

на 

неземедел-

ския бизнес  

 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на 

населените места, развитие на местната 

идентичност и създаване на местни 

туристически продукти за развитие на 

територията 

Специфич

на цел 2.1. 
Подобрява

не на 

публичната 

инфраструк

тура и 

достъпа до 

услуги за 

население-

то  

 

Специфич

на цел 2.2. 
Създаване 

на нови 

атракции и 

съпътства-

ща 

туристичес

ка 

инфраструк

тура 

 

Специфич

на цел 2.3. 
Оползотво-

ряване на 

местните 

традиции и 

наследство 

за 

постигане 

на 

устойчиви 

общности 

 

Мярка 4.1. 

Специфич 

на цел 1. 2. 

Подпомага-

не на 

производ-

ството и 

преработка-

та на 

специфични 

за 

територията 

земеделски 

продукти с 

добавена 

стойност 

 

Мярка 4.2. Мярка 7.5. Мярка 7.2. Мярка 22  



Специфична цел 1.3. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез инвестиции в 

подкрепа на неземеделския бизнес 

 Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и 

създаване на местни туристически продукти за развитие на територията. 

Специфична цел 2.1. Подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за населението 

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

малка по мащаби инфраструктура” 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура 

 Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и наследство за постигане на устойчиви 

общности 

 Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и 

местната култура” 

Поставените специфични цели и избраните приоритети за развитие са взаимно обвързани и 

постигането им ще има интегриран ефект върху развитието на територията и постигане на 

стратегическата цел.  

Основна цел както на настоящата стратегия, така и на национално и европейско ниво, е създаването 

на нови работни места и намаляване на бедността, което е планирано за постигане както чрез 

подпомагане на инвестиции за развитие на неземеделски бизнес, така и чрез всички останали 

специфични цели.  

5. Описание на мерките:  

(не повече от 4 страници за всяка мярка) 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете по отделно: 

ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ПРСР (ЕЗФРСР) 

Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен представител, 

който не отговаря на условията, определени във точки 1-18 от раздел „Допустими кандидати“ от 

Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

СВОМР, с изкл. на т.1 за физически лица и общини. За проектите, финансирани от ЕЗФРСР, МИГ 

„Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ще определи в процедурата си дали кандидатът за 

получаване на финансова помощ само да декларира изпълнението на изискванията т. 1-18 от раздел 

„Допустими кандидати“ към момента на кандидатстване с декларация по приложение № 1 или да 

представи документи, доказващи това. 

Допустими разходи по мерките: 

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013; 

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и 

приоритетите на стратегията за ВОМР; 

Максималният размер на допустимите разходи за проект към Стратегията за ВОМР, финансиран от 

ЕЗФРСР е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро. Левовата равностойност за проекти , 

финансирани от ЕЗФРСР, се изчислява по курс 1,9558 лева за 1 евро 



Максималният размер на финансовата помощ и интензитетът на подпомагане в процент, са съгласно 

финансовите параметри и условия по всяка конкретната мярка. 

Разходи за изпълнение на проекти, финансирани от ЕЗФРСР, се възстановяват до 31.12.2023г. 

За да отговарят на условията за помощ от ЕЗФРСР инвестиционните операции се предхождат от 

преценка относно необходимостта от оценка на очакваното въздействие върху околната среда и 

когато е необходимо от оценка на очакваното въздействие върху околната среда. 

Недопустими разходи по мерките: 

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи: 

1. за лихви по дългове; 

2. за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от общите 

допустими разходи за съответната операция; 

3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

4. за обикновена подмяна и поддръжка; 

5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, 

оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на 

съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане 

за същия актив; 

7. за режийни разходи; 

8. за застраховки; 

9. за закупуване на оборудване втора употреба; 

10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 

11. за принос в натура; 

12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване 

на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда; 

14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо 

дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни 

проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 

1 януари 2014 г.; 

15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди 

посещение на място от МИГ; 

16. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи; 

17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15. 

Не се предоставя финансова помощ за закупуване на превозно средство по проект, финансиран 

изцяло или частично от ЕЗФРСР. Изключение от това правило се прави по отношение на 

специализирани транспортни, включително превозни средства, когато са допустими за финансиране 

съгласно наредбите по прилагане на съответните мерки/подмерки на ПРСР 2014 – 2020 г. и са 

оборудвани за целите на инвестицията. 

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 

20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лева с включен ДДС по 

проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР или ако не са спазени изискванията на чл.79, 

ал.2 от Наредба № 22. 



Няма да се финансират разходи за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт 

съгласно чл.3, т.2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г. относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 

помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013г.). 

При промяна в установените условия за прилагане на дадена мярка в ПРСР, тези променени 

условия автоматично се прилагат и за мерките в Стратегията за ВОМР на МИГ. 

Приложим режим на минимални/държавни помощи  

За мярка от стратегията за ВОМР, включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат условията за държавна 

помощ за съответната мярка в ПРСР 2014-2020 г.  

За мярка от стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е включена в 

ПРСР 2014-2020г., се прилагат правилата за държавна помощ, определени в Регламент (ЕС) № 1407/ 

2013 на Комисията от 18 декември 2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L352/1 от 24 декември 2013г.).  

При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само 

нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз.  

Минимален и максимален срок за изпълнение стратегията за ВОМР  

Стратегията за ВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се разработва за период до 31 

декември 2020 г.  

Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил 

съответната помощ до 31 декември 2023 г. 

Мярка 4.1.  

„Инвестиции 

в земеделски 

стопанства” 

Цели: Подобряване ефективността на земеделските стопанства, повишаване на 

доходите от селско стопанство и осигуряване на работни места чрез: 

преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на 

физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване 

стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските 

стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. 

Обхват на мярката:  1.Географски: територията на МИГ; 2.Обхват на инвестициите 

по мярката: материални и нематериални активи, които: а) отговарят на стандартите 

на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция; б) подобряват цялостната 

дейност на земеделското стопанство; в) отговарят на обхвата на мярката по ПРСР 

Допустими дейности:  Допустими са само дейности на територията на МИГ, които 

водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 

1.Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ 

пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване 

производителността на труда; 

2.Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ 

пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване 

производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка 

„Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“; 

3.Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността 



приложими за съответните стопанства; 

4.Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на 

стопанствата; 

5.Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството 

на продукцията; 

6.Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда,включително за 

съхранение на оборска тор; 

7.Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските 

стопанства; 

8.Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, 

медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и 

дървесни видове за производство на биоенергия; 

9.Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за 

нуждите на земеделските стопанства 

Допустими кандидати - земеделски стопани, отговарящи на следните условия: 

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 8000 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. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

Допустими разходи - съгласно чл. 32 на Наредба № 9 от 21.03 2015 г. за прилагане 

на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

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 бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 

биоенергия;  

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно 

приложение № 8 на Наредба № 9 от 21.03.2015г., 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;  

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 

пре засаждане 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;  

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 

транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 

хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 

транспортиране на живи животни и птици;  

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, 

свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските 

стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за 

сертификация;  

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;  

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

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 

заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат 

да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, 

включени в т.1 – 12.  

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и 

управлението на проекта не могат да превишават:  

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

техника и/или разходи по 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. 

Допълнителни условия към проектите: - да се предвиждат дейности за ограничаване 

и деградация на почвите и повишаване на почвеното плодородие; -да се следва и 

прилага нормативната уредба на европейското и националното ниво за опазване и 

възстановяване на почвеното плодородие; -да се използват най-добрите практики в 

земеделските и горските райони; -дейностите по проектите на бенефициентите да са 

съобразени с Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници. 

Финансови параметри   

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 29 337 лева 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 391 160 лева 

Максимален размер на субсидията за един проект – 100 000 лева 

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 за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи 

от 6 до 10 земеделски стопани 

4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 

11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020г. или сходни ангажименти по мярка 

214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 

2007–2013г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично 

земеделие“ от ПРСР 2014–2020г. към датата на кандидатстване и към момента на 

подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 

„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020г. 

5. 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. 

Размер на финансовата помощ /бюджет по мярката/- 600 000 лева. 

Критерии за избор на проекти 

 

Точки 

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или ЕТ на възраст от 

18 до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 
20 



2. Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или 

зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или 

животновъдството:  - над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 5 

т.   - над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 10 т. 

10 

3. Предвиждат се дейности за опазване и възстановяване на почвеното 

плодородие:     - до 50% - 5 т.     - над 50% - 10 т. 
10 

4. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост: - за 1 ново 

работно място – 3 т.   - повече от 1 ново работно място – 5 т.  - работно място 

за минимум 2-ма представители на уязвимите групи- 10т. 

 

 

 

 

10 

5. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга 

и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни 

разходи са свързани с иновации в стопанството 

10 

6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване 

на енергийната ефективност на предприятието 
10 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от ЕС за подобна инвестиция 5 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда: 

- над 30 % - от инвестициите са за дейности, опазващи околната среда - 3 т. - 

над 50 % от инвестициите са за дейности, опазващи околната среда - 5 т. 

5 

9. Предвижда се използването на местни доставчици на стоки/услуги 10 

 10. Оценка на Бизнес плана:               

- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т. 

 - Проектът допринася за постигане целите и приоритетите на СВОМР – 5 т. 

 

10 

ОБЩО  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 4.2 

"Инвестиции 

в преработка/ 

маркетинг на 

селскостопанс

ки продукти” 

Цели: Повишаване дела на предприятията от ХВП в икономиката на МИГ и 

създаване на нови работни места чрез: по-добро използване на факторите за 

производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително 

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

тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския 

съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда. 

Обхват на мярката:   

1. Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия” 

2. Обхват на инвестициите по мярката: материални и нематериални активи, които: 

а) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция 

б) Подобряват цялостната дейност на предприятието 

в) Отговарят на обхвата на мярката по ПРСР 

Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за: 

1.Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително 

такива свързани с къси вериги на доставка; 

2.Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и 

други недвижими активи необходими за производството и маркетинга; 



3.Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 

производствения процес и маркетинга; 

4.Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, 

замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината; 

5.Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или 

готова продукция, включително хладилни транспортни средства; 

6.Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството; 

7.Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; 

8.Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, 

включително пречиствателни съоръжения. 

Допустими кандидати 

1. земеделски стопани; 

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на 

производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2; 

Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона 

за кооперациите. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

Допустими разходи – съгласно чл. 30 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на 

подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти": 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, 

свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за 

опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения 

процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, 

съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

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

в) опазване компонентите на околната среда; 

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените 

нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска 

първична и вторична биомаса; 

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на 

качеството и безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане 

и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 

предназначени за производствени дейности; 

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията 
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на МИГ; 

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни 

средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 

продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 

собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са 

пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов 

лизинг; 

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 

Съюза съгласно приложение № 8 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: , 

включително чрез финансов лизинг; 

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за 

системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, 

системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията 

само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

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

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 

устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди 

подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, 

които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по 

проект, включени в т. 1 - 10. 

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности: 

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като 

част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по 

т. 1 - 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро; 

2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-

монтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто 

от допустимите разходи по т. 1 - 10; 

3.разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по 

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

допустимите разходи по т. 1 - 10; 

4. разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да 

превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10; 

5. разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и 

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

превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т.3 и 4 не могат 

да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т.1 и 2 и т.5 - 10. 

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014г., 



независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. 

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са 

допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима 

собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, 

валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към 

датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за 

финансиране са разходи до този размер. 

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 

ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата 

на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 

Финансови параметри   

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 29 337 лева 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 391 160 лева 

Интензитетът на финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, 

представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от 

големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. Размерът на финансовата помощ се 

увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи 

за проекти по линия на ЕПИ. 

Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 300 000 лева 

 

Критерии за избор на проекти  

 

 

Точки 

1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на 

ЕС 2003/361/ЕС 
20 

2. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани -  

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на 

минимум 50 % собствени или на членовете на групата/организация на 

производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) 

10 

3. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори - 

преработваните суровини са от растителен или животински произход, 

попадащи в обхвата на чувствителните сектори: плодове и/или 

зеленчуци и/или животновъдство: - над 50% от инвестицията - 5 т;       

- над 75 % от инвестицията - 10 т. 

10 

4. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост: - до 3 

работни места – 3 точки;    - над 3 работни места – 7 точки; - над 3 

работни места за уязвими групи – 10 точки 

10 



5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 

подобряване на енергийната ефективност на предприятието 
10 

6. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика и/или 

услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието 

10 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за 

подобна инвестиция 
10 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда: 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 3 т.; - над 50 % от инвестициите са насочени към 

дейности, опазващи околната среда - 5 т. 

5 

9. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на 

крайни продукти от местни суровини, включващо къси вериги на 

доставки 

5 

10. Оценка на Бизнес плана:              

 - 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. 

 

10 

ОБЩО  100 
 

Мярка 6.4.1 

„Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Цели: Постигане на устойчиво икономическото развитие на територията и създаване 

на нови работни места. 

Обхват на мярката: 

1.Географски обхват: цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия”; 

2.Обхват на инвестициите: мярката предоставя безвъзмездна помощ за материални и 

нематериални инвестиции на земеделски стопани или микропредприятия за 

създаване или развитие на неземеделски дейности. 

Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за: 

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие 

на туристически услуги); 

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 

продукти и материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 

хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни 

дейности и услуги базирани на ИТ и др.).; 

4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 



Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на 

публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др. 

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 8 000 евро. При 

определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Кандидатът следва да представи разработен 

бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за 

срок от 5 години /10 години при строително-монтажни работи/. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

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 на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 

Финансова помощ не се изплаща за разходи за изграждане и обновяване на места за 

настаняване, когато в резултат от дейностите по проекта:  

1. за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя 

възможност за онлайн резервации;  

2. интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и 

удобствата в тях, включително снимков материал;  

3. не е посочена цена за настаняване за съответен период;  

4. не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет страницата на МИГ 

и на специализиран туристически сайт. 

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за 

подпомагане, с изключение на общите разходи. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ. 

Финансови параметри 

Минимална стойност на допустимите разходи – 19 558 лева 

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 391 160 лева 

Максимален размер на субсидията за един проект – 100 000 лева 

Интензитет на финансовата помощ 

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи, при 



спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз към помощта „de minimis”. 

Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 500 000 лева 

 

Критерии за избор на проекти 

 

 

 

Точки 

1. Проекти в сферата на битовите и/или социалните и/или здравните /вкл. 

ветеринарните/ услуги 
10 

2. Проекти за производствени дейности 10 

3. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 10 

4. Проекти, представени от млади предприемачи до 40 години 

включително 
5 

5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни 

продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на 

МИГ и  насърчават  териториалната идентичност: 

- Проектът включва производство на местни  продукти (нехранителни) от 

територията на МИГ  - 5 т. 

- Проектът включва инвестиции в производства, иновативни за 

територията – 5 т. 

- Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място - 5 т. 

 

15 

6.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост 

- до 2 нови работни  места – 5 т. 

- над 2 нови работни места – 7 т. 

- над 2 нови работни места вкл. за представители на местните уязвими 

групи - 10 т. 

 

5.  

10 

7. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика и/или 

услуга и/или продукт в предприятието. 
10 

8.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 3 т. 

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 5 т. 

5 

9.Проектът предлага уникални производства или услуги, които са 

знакови и специфични за идентичността на територията 
10 

10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата 

на кандидатстване 
5 



11. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с 

целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/              

 - 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. 

 

10 

ОБЩО 100 
 

Мярка 7.2. 

Инвестиции  

в създаването, 

подобряване-

то или 

разширяване-

то на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфра-

структура 

Цел: Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата в селата. 

Обхват на мярката: 

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия”;  

2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя подкрепа за инвестиции 

целящи подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на 

цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Подкрепата е за 

създаване на основни услуги отнасящи се до едно селище или група от населени 

места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна 

инфраструктура. 

Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за: 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

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

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности  

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, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

5. 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; 

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение. 

Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, 

изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот, са допустими, ако не са 

обявени за паметници на културата от национално и световно значение; 

Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони са допустими, 

ако съответстват на стратегия на МОН и не са държавна образователна 

инфраструктура. 

Допустими кандидати 

1.  Общините от територията на МИГ за всички допустими дейности  



2.  Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за дейности, свързани 

със социалната и спортната инфраструктура и културния живот 

3.  Читалища от територията на МИГ за дейности, свързани с културния живот 

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 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 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в 

т. 1, 2 и 3. 

Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности: 

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от 

разходите по т.4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т.1,2 и 3; 

2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от 

разходите по т.4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т.1,2 и 3; 

3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на 

строително-монтажни дейности, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 

5 на сто от допустимите разходи по т.1; 

4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т.4 не могат да 

надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по т.1; 

5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 

1 на сто от допустимите разходи по т.1. 

Разходите по т.3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т.1 и 

са необходими за постигане на целите. 

Разходите по т.4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с 

одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са 

възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва: 

• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи 

и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП 

процедура за избор на изпълнител/и; 

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след 

провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и 

по ЗОП.   

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 



съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. 

Финансови параметри  

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 9 779 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект - 391 160 лева 

Интензитет на финансовата помощ 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията 

не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти, които след 

извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 

равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които 

след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз 

основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само 

нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се 

прилагат чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 900 000 лева 

 

Критерии за избор на проекти Точки 

1.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън 

общинските центрове 
10 

2.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за 

повишаване на качеството на живот в района 
10 

3.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи 

групи от хора 

- До  500 човека - 5 т. 

- Повече от 500 човека – 10 т. 

10 

4.Кандидатът е: 

- община – 5 т. 

- юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т. 

10 

5.Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с цялостното 

подобряване облика на населените места 
10 

6.Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на 

уязвими групи от населението 
10 

7.Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна 

инфраструктура и/или социализация на средата за хора с увреждания 
10 

8.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите 

и приоритетите на Стратегията на МИГ 

- Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т. 

- Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на 
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Стратегията на МИГ – 10 т. 

- В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на 

бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т. 

9.Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за 

развитие 
5 

10.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5 

ОБЩО 100 

 

Мярка 7.5. 

Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра 

 

Цел: Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ 

Обхват на мярката: 

1.Географски обхват: цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия”; 

2.Обхват на инвестициите: мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на 

турстическа инфраструктура и атракции за посетителите за развитие и маркетинг на 

туристически продукти на местно ниво. 

Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ за: 

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

на туристически информационни центрове; 

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

на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и 

културно наследство; 

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

на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо 

наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и 

маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

Допустими кандидати 

1. Общините от територията на МИГ; 

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ. 

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. 

Разходи, различни от посочените в т.2, свързани с договора за лизинг, например марж 

на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и 

разходи за застраховка, са недопустими за подпомагане по мярката. 

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 

подпомагане по подмярката 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с 

одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са 

възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва: 

 до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи 

и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП 

процедура за избор на изпълнител/и; 

 разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след 

провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и 

по ЗОП. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 

съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. 

Финансови параметри  

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 9 779 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева 

Интензитет на финансовата помощ 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията 

не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти, които след 

извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 

равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които 

след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз 

основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само 

нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз.  

Размерът на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 450 000 лева 

 

Критерии за избор на проекти Точки 

1.Насоченост на проекта: 

- Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната 

идентичност, свързани с туризма – 5 т.: 

- Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в 
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населените места – 10 т. 

- Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или 

изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или 

зони за отдих за хора с увреждания- 10 т. 

2.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън 

общинските центрове 
10 

3.Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските планове за 

развитие, приети от Общинските съвети                                                                 
10 

4.Кандидатът е: 

- община – 5 т. 

- юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т. 

10 

5.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи 

групи от хора 

- До  1000 човека - 5 т. 

- Повече от 1000 човека – 10 т. 

10 

6.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи 

за повишаване на качеството на живот в района 
10 

7.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с 

целите и приоритетите на Стратегията на МИГ 

- Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т. 

- Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на 

Стратегията на МИГ – 10 т. 

- В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на 

бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т. 

20 

8.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5 

ОБЩО 100 
 

Мярка 22 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране 

на 

специфичните 

местни 

идентичности 

и местната 

култура 

Цел: Създаване на местен туристически продукт, чрез съхраняване и развитие на 

местната идентичност и местното културно наследство. 

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в 

проучванията и анализите на територията нужди, а именно финансиране на 

традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за 

опазване на типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и 

предаване към следващите поколения; нуждите от извършване на консервационно - 

възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на нормален 

достъп) и валоризация на обектите на културно-историческото наследство и 

природното наследство; продължаване на дейностите по обогатяване на културния 

календар на територията. 

Целта на мярката съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС - постигане 

на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските 

райони,  включително създаването и поддържането на заетост и пряко допринася за 

постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване на териториалната 



конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на 

живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. - Социално-

икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, 

намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот. 

Обхват на мярката: 

1.Географски обхват: цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия”; 

2.Обхват на инвестициите: мярката подкрепя материални и нематериални 

инвестиции, насочени към опазване и/или развитие на селското природно и културно 

наследство, чрез създаване на нов местен туристически продукт. 

Допустими дейности: Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които 

заздравяват връзките и обединяват местни жители от различни поколения и етноси за 

опазване и подобряване на местните идентичности и култура. По мярката ще се 

подпомагат проекти, които са свързани с проучвания и инвестиции за 

възстановяване, съхраняване и оживяване на материалното (различно от сграден 

фонд и паметници на културата с национално и световно значение) и нематериално 

(традиции, обичаи, историческо богатство и памет) селско наследство, ще 

предоставят възможност за полагане на грижи и за тази страна на живота и 

потенциала за развитие в района на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол. 

Допустими са само дейности на територията на МИГ за: 

1. Проучване, изучаване и съхранение на местните инедтичности – култура, бит, 

типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, 

история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, писана и неписана традиция;  

2. Дейности, свързани със сертифицирането на местен туристически продукт; 

3. Съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от 

културно-историческото наследство на района, свързани с местния туристически 

продукт (в т.ч. археологически), както и на терените около тях; 

4. Инвестиции в движимо материално културно наследство:   

-създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.;  

-информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно 

наследство; 

-инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното 

наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура); 

-други, при дерогация с мярка 7.2. 

5.Инвестиции в нематериалното културно наследство:   

-проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране и/или 

изследване и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;  

-дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;  

-подготовка, организация и провеждане на местни празници и различни мероприятия 

във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори, възстановки и 

други събития, свързани с местното културно наследство; 

Допустими кандидати 

• Общините от територията на МИГ 



• Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ 

• Музеи, читалища и други юридически лица от територията на МИГ, с дейност в 

сферата на културата 

Допустими разходи  

1. Разходи за организиране на пътувания на територията на МИГ - разходи за 

командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащата Наредба за 

командировките в страната; 

2. Разходи, свързани със създаването и сертифицирането на местен туристически 

продукт 

3. Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за етнографски, исторически 

и други експозиции 

4. Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, 

инвентар и облекла за местните фолклорни състави 

5. Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки,  

консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение. 

6. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия във връзка с 

местни обичаи и традиции - /провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи, 

възстановки/ и други събития, свързани с местното наследство.  

7. Разходи за маркетингови и информационни дейности, свързани с популяризиране 

на местното наследство, фолклор, изделия и храни /издаване на брошури, дипляни, 

публикации, филми, семинари, и др./  

8. Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни; 

9. Разходи за външни услуги;  

- наем на помещения и апаратура; 

- други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта (пощенски разходи, застраховки и др.) 

Финансови параметри 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 4 889 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 58 674 лева 

Интензитет на финансовата помощ 

1. 100 %  когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с 

нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

ДФЗ, в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 

на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на Европейската комисия от декември 

2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти; 

2. 70 %  когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно 

представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, в съответствие с правилата, заложени в 

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на 

Европейската комисия от декември 2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на 

инвестиционни проекти; 

3. 60 % когато получател е частно лице; 



4. 70 % когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза 

При спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”. При изпълнение 

на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано 

по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за 

народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз. 

Размерът на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 183 700 лева 

 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Кандидатът е: 

- община – 5 т. 

- юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т. 

10 

2.Проекта включва комбинирани дейности по популяризиране на 

местни изделия, продукти и културно наследство 
10 

3.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън 

общинските центрове 
10 

4.Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, 

умения и традиции между различните поколения 
10 

5.Дейностите по проекта съхраняват и популяризират уникалното 

материално културно - историческо наследство на  територията 
10 

6.Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и 

инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, 

съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, 

фолклор и занаяти 

10 

7.Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на 

различни социални и граждански групи и културни институции и 

осигуряват приемственост между поколенията с активното участие 

на младите хора 

10 

8.Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и  

културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, 

отразяващ съвременните методи за анимация. 

10 

9.Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания 

и/или малцинствени групи 
5 

10.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с 

целите и приоритетите на Стратегията на МИГ 

- Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т. 

- Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на 

Стратегията на МИГ – 5 т. 

- В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на 

15 



бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т. 

ОБЩО 100 

 

ОПОС 2014-

2020 г. 

(ЕФРР) 

МИГ НЕ ПРЕДВИЖДА МЕРКИ 

ОПНОИР 

2014-2020 г. 

(ЕСФ) 

МИГ НЕ ПРЕДВИЖДА МЕРКИ 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 

МИГ НЕ ПРЕДВИЖДА МЕРКИ 

 

ОПИК 

(ЕФРР) 
МИГ НЕ ПРЕДВИЖДА МЕРКИ 

ПМДР 

(ЕФМДР) 
МИГ НЕ ПРЕДВИЖДА МЕРКИ 

6. Финансов план: 

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

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. (ЕЗФРСР) 2 933 700 100 

4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 900 000 30.68 

4.1.1 Инвестиции в земеделски стопанства 600 000 20.45 

4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 300 000 10.23 

6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ 500 000 17.04 

6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 500 000 17.04 

7 
ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
1 350 000 46.02 

7.2. 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 
900 000 30.68 

7.5. 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 
450 000 15.34 

  
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г., но са включени 

в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) 
  

  Неприложимо    

  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

183 700 6.26 

22 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 183 700 6.26 



идентичности и местната култура 

 Мерки, финансирани от ОПОС 2014-2020 г. (ЕФРР)   

 Неприложимо    

  Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014-2020 г. (ЕСФ)   

  Неприложимо   

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)   

  Неприложимо   

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)   

  Неприложимо   

  Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)   

  Неприложимо   

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 2 933 700 100% 

 

    

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

(не повече от 2 страници) 

МИГ„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ще прилага на своята територия еднофондова стратегия 

за местно развитие с участието на мерки само от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) в размер на  2 933 700 

лева, при спазване на условието на подхода ВОМР за максимален размер на допустимите разходи по 

проект до левовата равностойност на 200 00 евро. При изготвяне на разпределението на средствата в 

бюджета са отчетени нуждите на територията на МИГ, които следва да бъдат задоволени, както и 

необходимата подкрепа за силните страни, които в последствие да генерират растеж и по-нататъшно 

развитие. Този финансов ресурс е разпределен балансирано и в съответствие с установените 

потребности от инвестиции и финансиране на проекти в различните сфери от социално-

икономическия живот на територията  между 6 мерки, от които 5 са избрани сред допустимите от 

ПРСР 2014-2020г., а една е извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента: 

 Мерки, предназначени за частния сектор - селско стопанство и местния  бизнес: 

- Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

- Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“. 

- Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” . 

 Мерки, предназначени за публичния и нестопанския сектор - Общините Провадия, Ветрино и 

Вълчи дол, НПО и Читалища и др. 

- 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 

инфраструктура. 

- Подмярка 22 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и 

местната култура  

За сектора на селското стопанство и местния бизнес  са отделени средства от общия бюджет на 

СВОМР от ПРСР в размер на 1 400 000 лева, което е 47.7% от общия бюджет на средствата. 

Бюджетът за  частния сектор на територията на МИГ е обоснован от повишения интерес от страна на 



бизнеса и земеделските производители към кандидатстване с проект в МИГ, високата проектна 

готовност на двата сектора - селско стопанство и микропредприятия, както и от факта, че по време на 

проучването на територията общо споделеното мнение е, че малките земеделски стопани и 

микропредприятията са изключително неконкурентни при кандидатстване по националните 

програми.  

Те имат готовност да ползват бъдещите приеми на МИГ за реализация на малки проекти, като 

идентифицираните им нужди се покриват с дейностите, които са предвидени да се финансират. 

Предвиденият бюджет ще осигури възможност за реализиране на минимум 18 проекта, като по мерки 

4.1 и 6.4 е предвиден максимално допустим размер на субсидията за един проект в размер на 100 000 

лева. 

Средствата по трите частни мерки се разпределят както следва: 

- Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ с предвидени средства в размер на 600 000 

лева. 

- Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ с предвидени 

средства в размер на 300 000 лева. 

-Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с предвидени средства в размер 

на 500 000 лева 

Средствата в Стратегията, предназначени за публичния/нестопанския сектор са в размер на 1 533 700  

лева, което е 52,3% от предвидения бюджет на ПРСР. Това разпределение  се обуславя от факта, че 

МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е структуриран от три общини, на територията на 

които, освен самите общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, потенциални бенефициенти са добре 

развития и работещ НПО сектор и читалищата. 

Средствата по трите публични  мерки се разпределят както следва: 

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

по мащаби инфраструктура с предвидени средства в размер на 900 000 лева. 

- Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура с предвидени средства в размер на 450 000 лева 

- Подмярка 22 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и 

местната култура с предвидени средства в размер на 183 700 лева. 

Очаква се балансиран брой проекти между публичния сектор и нестопанския сектор, като е осигурена 

възможност за проекти на местни НПО, Читалища,  организации със социална насоченост и 

организации на етническите малцинства. 

Чрез средствата в Стратегията за публични/нестопански проекти ще се акцентира в малки инвестиции 

в повече населени места, с което ще осигури и обществено включване и принос в изпълнението на 

Стратегията чрез минимум 19 проекта. Осигуреното финансиране в публичния сектор ще осигури 

доизграждане на местния капацитет за реализиране на местни политики с постигане на общозначими 

за общността резултати. 

В резултат на проведените множество срещи и обществени обсъждания с участието на голям брой 

представители на местната общност беше решено средствата в бюджета на Стратегията за водено от 

общностите местно да бъдат разпределени балансирано между отделните основни приоритети и 

съгласно идентифицираните нужди. Това олицетворява стремежа на МИГ за подкрепа на основните 

идентифицирани направления за развитие на територията, без да има преобладаваща подкрепа за 



някой от тях, тъй като Стратегията за водено от общностите местно развитие е изградена въз основа 

на взаимно допълване и взаимодействие между различните приоритети, цели, дейности и резултати и 

цели максимално позитивно въздействие за цялата територия на прилагане. 

Активното участие на заинтересованите страни при обсъждане на финансовия план на стратегията 

дава гаранции за неговата сравнителна точност. Адекватното финансово планиране е предпоставка за 

успешно и ефикасно прилагане на стратегията, за постигане на целите и изпълнение на индикаторите 

на ниво мярка и на ниво стратегия.   

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

(не повече от 4 страници) 

Планът за действие за реализацията на настоящата Стратегия за водено от общностите местно 

развитие (СВОМР) на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се ръководи от основните 

принципи за работа на Сдружението, дефинирани в Устава. Той ще се прилага в пълно съответствие с 

изискванията на нормативната база за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Планът за действие представлява организиран списък на дейностите по прилагането на Стратегията 

за водено от общностите местно развитие в следните основни направления: 

1. Подготвителни дейности за изпълнение на мерките по СВОМР 

При изпълнението на мерките по СВОМР, МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ще следва 

процедурите за подбор на проекти към стратегия за ВОМР, заложени в нормативната база за 

прилагане на подхода ВОМР. Незабавно след подписване на споразумение за изпълнение на 

Стратегията, МИГ ще обяви индикативен график за прием на заявления, който ще предвижда първата 

покана за набиране на проекти да бъде публикувана в нормативните срокове. 

Като подготвителен етап, през първите месеци след подписване на договора за финансиране на 

Стратегията МИГ ще разработи указания и образци на документи за кандидатстване за всяка мярка, 

които ще бъдат одобрени от УС. Указанията и образците на документи за дадена мярка ще се 

публикуват на електронната страница на МИГ преди оповестяване на покана за набиране на проекти 

по съответната подмярка. Паралелно с това ще се разработи и поддържа деловодна система и архив, в 

които ще се вписват и ще могат да бъдат проследявани актовете на органите на МИГ. 

За всяка следваща година, в съответните нормативни срокове УС на МИГ одобрява и публикува на 

интернет страницата на МИГ индикативен график за приемите по всички мерки от стратегията за 

ВОМР, за които има наличен бюджет. Управителният съвет на МИГ взема решения за обявяване на 

прием на заявления при съобразяване с индикативния график и одобрява покана за подбор на проекти 

от потенциални получатели на финансова помощ по определени мерки. 

Този годишен цикъл на обявяване на покани и приемане на проектни предложения дава възможност 

за планиране на дейностите и задачите от страна на екипа на МИГ равномерно през целия период на 

изпълнение на Стратегията и предоставя възможност на потенциалните бенефициенти сами да 

преценяват времето за подготовка и реализация на проектите за своите начинания. Така ще се 

създадат условия за улеснен достъп на потенциалните кандидати до средствата за финансиране на 

проекти по Стратегията през целия период на прилагането й. Тази логика ще осигури: 

 регулярно наблюдение и балансирано оползотворяване на финансовия ресурс на Стратегията 

съгласно годишни разчети и бюджетите на всяка мярка; 

 прилагане на корективни действия в случай на недостатъчно на брой или некачествени проекти 



по определена мярка; 

 генериране и оповестяване на добри практики и „научени уроци”, които да стимулират по-добро 

качество на проектите през следващите години; 

 ефективно действие на система за мониторинг на изпълнението на Стратегията. 

Допълнителен ефект от прилагане на този подход е възможността за намиране на интегрирани и 

иновативни решения и идеи за развитие на територията, посредством синергия между проектите по 

отделните приоритетни области и мерки. 

2.Дейности и процедури за подбор на проекти по мерките 

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” прилага недискриминационна и прозрачна процедура 

и обективни критерии за подбор на проекти по мерките към стратегията за ВОМР, в съответствие с 

условията и изискванията нормативната база за прилагане на подхода ВОМР.  Процедурата ще бъде 

публикувана на страницата   на   МИГ   „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” при   първото   

обявяване   на   поканата   за кандидатстване по мерките. Дейности по разясняване на процедурата 

към потенциалните бенефициенти    ще    бъдат    предприемани    при    обявяването    на    всяка    

покана за кандидатстване. МИГ ще организира и  провежда информационни срещи с  потенциални 

кандидати  по  мерките  и  поканите,  за  да  разяснява  процедурите,  изискванията  и документите за 

кандидатстване, както и ще подпомага процеса на подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати. МИГ ще разработи правила и образци на документи за приемане на заявления за 

финансова помощ, за създаване и поддържане на електронен регистър за постъпилите проекти по 

стратегията за ВОМР, в който се отразява състоянието и движението на всеки проект. Информация за 

всеки от приетите проектни предложения ще се вписва в регистъра, който ще се публикува на 

електронната страница на МИГ. Екипът на МИГ ще организира и извършва подбор на проекти 

съгласно изискванията на нормативната база по подхода ВОМР. 

3.Дейности по наблюдение изпълнението на проектите от бенефициентите: 

МИГ ще осъществява наблюдение на изпълнението на проектите, ще подпомага методически 

получателите на финансова помощ и ще осъществява посещения на място на кандидати и получатели, 

когато това е предвидено в процедурата. Екипът на МИГ ще оказва техническа помощ и ще 

подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до ДФЗ – РА, както и при 

изготвяне на доклади и документи за отчитане на изпълнението на проекти. 

4.Дейности за наблюдение и оценка на Стратегията 

МИГ ще изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на стратегията 

за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014–2020г. Подробности за процеса на наблюдение и оценка на 

Стратегията от МИГ са разписани са в т.8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка. 

5.Дейности за популяризиране на СВОМР, на резултатите от изпълнението й, включително 

споделяне на опит и добри практики 

Дейностите за популяризиране на СВОМР са обект на финансиране по подмярка 19.4. „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” и са 

регламентирани в Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 ”Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  

Най-общо те ще обхващат следните съставни елементи: (1) Представяне и разясняване на целите, 

приоритетите и очакваните резултати от СВОМР. Въпреки широката подкрепа, която получи 



настоящата СВОМР при разработването и одобрението й от местната общност, е необходимо да се 

продължат усилията за популяризирането й, особено сред представителите на уязвимите групи и в по-

отдалечените населени места. (2) Представяне и разясняване на целите, целевите групи и 

изискванията по всяка от мерките на СВОМР пред потенциалните бенефициенти. (3) Споделяне на 

опита от изпълнението на проектите от страна на бенефициентите – добър опит или не толкова добър 

опит, споделянето му винаги е от полза и е поучително както за другите потенциални бенефициенти 

от територията, така и за екипа на МИГ и Сдружението като цяло. (4) Синтезиране и представяне на 

резултатите от изпълнението на СВОМР, ефектите върху територията и въздействието за 

подобряването на качеството на живот. 

6.Дейности по изграждане и надграждане на капацитета, знанията и способностите на екипа, 

местните заинтересовани страни и местните лидери 

Дейностите по оживяване на територията и общността, по изграждане и надграждане на капацитета 

на екипа, местните заинтересовани страни и местните лидери са в сърцевината на подхода Лидер и 

играят ключова роля за ефективното и ефикасно изпълнение на СВОМР. Неизчерпателен списък на 

дейностите включва: провеждането на срещи със заинтересованите страни; работа в мрежа – с други 

МИГ от страната и чужбина, национална селска мрежа, европейска селска мрежа, с други 

организации и институции, имащи отношение към развитието на територията на МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия”; организиране на обучения, семинари и информационни срещи за 

местните лидери, и др., съгласно изискванията на подмярка 19.4. 

 

Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и 

добавяне на стойност към местните селскостопански продукти 

Действия за постигане на 

целта: 

Инвестиции в земеделски стопанства  (Мярка 4.1.  от СВОМР) 

Финансов ресурс 600 000 лева 

Времева рамка за 

изпълнение 

Прием на проекти: периодично от 2018 до 2020г. включително 

Изпълнение на договори: не по-късно от 30.06.2023г. 

Отговорен орган на МИГ Служители, УС и ОС 

Специфична цел 1.2.  Подпомагане на производството и преработката на специфични за 

територията земеделски продукти с добавена стойност 

Действия за постигане на 

целта: 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти   

(Мярка 4.2.  от СВОМР) 

Финансов ресурс 300 000 лева 

Времева рамка за 

изпълнение 

Прием на проекти: периодично от 2018 до 2020г. включително 

Изпълнение на договори: не по-късно от 30.06.2023г. 

Отговорен орган на МИГ Служители, УС и ОС 

Специфична цел 1.3. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез 

инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес 

Действия за постигане на 

целта: 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  (Мярка 6.4.  от 

СВОМР) 

Финансов ресурс 500 000 лева 

Времева рамка за Прием на проекти: периодично от 2018 до 2020г. включително 



изпълнение Изпълнение на договори: не по-късно от 30.06.2023г. 

Отговорен орган на МИГ Служители, УС и ОС 

Специфична цел 2.1. Подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за 

населението 

Действия за постигане на 

целта: 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура (Мярка 7.2.  от 

СВОМР) 

Финансов ресурс 900 000 лева 

Времева рамка за 

изпълнение 

Прием на проекти: периодично от 2018 до 2020г. включително 

Изпълнение на договори: не по-късно от 30.06.2023г. 

Отговорен орган на МИГ Служители, УС и ОС 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа 

инфраструктура 

Действия за постигане на 

целта: 

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура   (Мярка 7.5.  от СВОМР) 

Финансов ресурс 450 000 лева 

Времева рамка за 

изпълнение 

Прием на проекти: периодично от 2018 до 2020г. включително 

Изпълнение на договори: не по-късно от 30.06.2023г. 

Отговорен орган на МИГ Служители, УС и ОС 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и наследство за постигане на 

устойчиви общности 

Действия за постигане на 

целта: 

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура  (Мярка 22  от СВОМР) 

Финансов ресурс 183 700 лева 

Времева рамка за 

изпълнение 

Прием на проекти: периодично от 2018 до 2020г. включително 

Изпълнение на договори: не по-късно от 30.06.2023г. 

Отговорен орган на МИГ Служители, УС и ОС 

 

Дейности 
Години 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ежегоден периодичен прием и договаряне на 

проекти към СВОМР 

  31.12.    

Изпълнение на проекти към СВОМР      30.06. 

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР  М.О.    до 

30.09. 

П.О. 

Дейности за популяризиране на СВОМР      до 

30.09. 

Дейности по управление на СВОМР – текущи 

разходи 

     до 

30.09. 

      М.О. – междинна оценка; П.О. – последваща оценка 



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: 

- организа-

ционна 

структура/ 

схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Управление на МИГ: 

- органи за 

управление и 

контрол; 

Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ е сдружение с обществено полезна дейност за реализиране на 

местни подходи за развитие и отговаря на изискванията на ЗЮЛНЦ и Насоките 

за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие. 

В този смисъл финансовите средства от Европейския земеделски фонд се 

управляват “отдолу-нагоре” спрямо местните нужди и инициативите на 

местните хора и насърчават „ученето чрез правене” в местните общности, 

повишавайки техният капацитет за планиране и следвайки принципите на 

Общата селскостопанска политика на ЕС.   

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е 

създадена през 2010г. и регистрирана със съдебно решение на Варненски 

окръжен съд. Съгласно Устава на организацията,  Общото събрание (ОС) е 

върховен колективен орган на Сдружението. Членовете на Общото събрание са 

представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор на 

територията, като част от публично-частното партньорство, на което се 

основава МИГ. Към момента на кандидатстване с настоящата Стратегия за 

ВОМР, то се състои от 65 членове на Сдружението и включва представители 

на над 50 % от населените места на територията на МИГ: 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

КВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

на УС 

УПРАВИТЕЛЕН 

СЪВЕТ 

КУО 

Комисия за оценка и 

избор на проекти, 

вкл.външни 

оценители 

 

Изпълнителен 

директор 

 

Административно звено: 

Експерт по прилагане СВОМР 

Допълнителен персонал  

(при необходимост) 

 

МЗХГ 

УО на ПРСР 

ДФЗ 



- Публичен сектор – трите общини Ветрино, Вълчи дол, Провадия (4,6 %)  

- Стопански сектор -  31 представители (47,7 %) 

- Нестопански сектор - 31 представители (47,7 %),  

Членовете отговарят на условията физическите лица да имат постоянен адрес 

или да работят на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, 

а юридическите лица да имат седалище и адрес на управление на територията 

на действие на  МИГ, съвпадаща с административно-териториалните граници 

на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия от област Варна. Нито един от 

представените сектори в Общото събрание не превишава 49 на сто от 

имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел.  

В Общото събрание членуват представители на 30 населени места, което 

представлява 52,63 % от общо 57 населени места на територията на МИГ - 

включени в административно-териториалните граници на трите общини.  

В състава на колективния върховен орган на МИГ са представени с един или 

повече представители 10 от общо 12 идентифицирани в проучванията 

заинтересовани страни /83,33 %/, сред които: 

1 група заинтересована страна - представители на публичен сектор:  

- Общински администрации и Общински съвети - общини Ветрино, Вълчи дол 

и Провадия – 3; 

4 групи заинтересовани страни - представители на стопански сектор:  

- земеделски производители и кооперации - 14; 

- микропредприятия от сектори търговия, услуги и туризъм - 11; 

- микропредприятия от сектор производство - 5; 

- малки и средни предприятия – 1; 

4 групи заинтересовани страни - представители на нестопански сектор:  

- читалища и културни институции- 22;  

- сдружения в сферата на младежките дейности и спорта - 1;  

- сдружения в сферата на развитие на територията, екологията и туризма - 2;  

- представители на малцинствени общности и уязвими групи - 2; 

- граждани и местни лидери - 4  

Освен основните си правомощия по ЗЮЛНЦ, ОС избира и освобождава 

членовете на Управителния съвет (УС) чрез явно гласуване, изключва 

членове и приема членове в случаи на отказ от страна на УС. По отношение 

на Стратегията за ВОМР, ОС приема и одобрява както самата стратегия, така 

и нейния бюджет и годишните доклади за отчитането й.  

Върховен управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия" е Управителния съвет. Управителният съвет 

/УС/ се състои от 7 лица, членове на Сдружението. УС се избира от ОС с 

мандат от 5 години. В състава на УС трима членове са представители на 

общинските власти на Ветрино, Вълчи дол, Провадия (42,86%), двама са 

представителите на стопанския сектор (28,57%) и двама са 

представители на нестопанския сектор (28,57%). УС избира и освобождава 



Изпълнителния директор и определя обема на представителната му власт.  

По отношение на Стратегията за ВОМР, УС предлага на ОС бюджета и план 

за изпълнението; избира и освобождава Комисии за оценка и избор на 

проекти; взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода 

ВОМР и др.  

Председателят на УС, избран от ОС измежду членовете му, представлява 

Сдружението по силата на Устава и съдебното решение и ръководи неговата 

дейност. Председател на УС е представителят на Община Ветрино в ОС и в 

УС на Сдружението.  

Основно изискване за състава на всички органи /ОС и УС/ на МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е да имат дял на представителите на 

публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор, непревишаващ 49 на сто от имащите 

право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

/Приложения: Устав на МИГ, Списък на членовете на колективния върховен 

орган и на колективния управителен орган на МИГ; документи, доказващи 

принадлежност на членовете към сектор и заинтересована страна – 

протоколи с решения на ЮЛ, извадка от съответен регистър, декларации за 

самоопределяне, удостоверения за постоянен адрес на физическите лица и 

други./ 

- описание на 

позициите и 

изискванията към 

изпълнителния 

директор и 

персонала. 

Служителите на МИГ трябва да имат съответните компетенции, умения и 

ресурси за генериране и управление на процесите на развитие на местно ниво. 

Персоналът трябва да бъде квалифициран и да има опит в административното 

управление на проекти, а в случаите, когато на МИГ се възлагат задачи, 

свързани с финансово управление, служителите трябва да имат опит и в 

областта на финансите.  

Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния управителен 

орган на МИГ, да са свързани лица с членовете на колективния управителен 

орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон, да са общински съветници, кметове, заместник – кметове или служители 

на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на 

местната власт или на публично лице. 

Изпълнението на Стратегия за ВОМР изисква персонал със специфични 

комуникационни и организационни умения. Тяхната задача е да насърчават по-

слабите членове и райони на Общността да участват в процеса на местно 

развитие чрез анализ на местната ситуация, определяне и разработване на 

потенциални проекти, стимулиране на потенциалните бенефициенти и 

подпомагане на местните притежатели на идеи за проекти за развитието на 

идеите им в проекти, отговарящи на условията за финансова подкрепа. Този 

вид работа трябва да се разглежда като инвестиция в човешки и социален 

капацитет, а не като оперативни разходи за програмата. 

Изпълнителния директор на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, 



Провадия“ се избира от Управителния съвет. Правомощията на 

изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в трудовия му 

договор. Изпълнителният директор, при упълномощаване от страна на 

Председателя на УС, представлява Сдружението в страната и чужбина, 

включително пред държавни органи, институции и учреждения и др. Той 

управлява програмната и финансовата дейност на Сдружението, сключва 

договори, предлага на УС за избор щатния състав, бюджета и програмата на 

Сдружението, включително Стратегия за ВОМР, както и отчетите, докладите и 

заявките за плащане, свързани с нейното прилагане. Съгласно Насоките за 

определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, при избор на 

Изпълнителен директор се спазват следните изисквания: завършено висше 

образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко 5 

години; управленски опит най-малко две години; опит в реализиране на проект, 

програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС 

или от други международни донори. За дейността си Изпълнителният директор 

се отчита пред Управителния съвет и Общото събрание. Съгласно одобрените 

и подписани длъжностни характеристики /Приложение: длъжностна 

характеристика на Изпълнителния директор/, Изпълнителния директор ще 

има координиращи и ръководни функции по целия процес на реализация на 

Стратегията за ВОМР. 

Предложеното за Изпълнителен директор на МИГ лице отговаря на всички 

изисквания, има управленски опит за период над 5 години, опит в реализиране 

на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и 

наличие на над 1 г. опит в изпълнението на подхода Лидер. 

Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР” ще има основна роля и 

участие в прилагането на Процедурата за подбор на проекти към стратегия за 

ВОМР на МИГ и в частност участие в процесите по: информиране на местната 

общност; подпомагане на участниците в процеса по подаване на заявления за 

подпомагане, изпълнение на проектите, подаване на заявки за плащане; 

наблюдение, оценка и мониторинг на проектите и на самата Стратегия за 

ВОМР; провеждането на обучения за местни лидери и др. Той ще поеме  

административната работа по съгласуване и публикуване на поканите за прием, 

регистрация на заявленията за подпомагане в системата база данни на МИГ. 

Ще има подпомагащи и координиращи функции по административната 

дейност на организацията и ще отговаря за организирането изпълнението и 

отчитането на всички дейности на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие”, включително и по обявяването и провеждането на 

обществените поръчки на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 

съгласно ЗОП, във връзка с управлението на финансовите средства на МИГ. 

При избора на Експерта се спазват следните изисквания: завършено висше 

образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко 



две години и опит в реализиране на проекти, финансирани от ЕС или от други 

международни донори.  /Приложение: длъжностна характеристика на 

Експерт прилагане на Стратегия за ВОМР/ 

Предложеното за Експерт на МИГ лице отговаря на всички изисквания и има 

много голям опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 

други международни донори. 

С избраните от УС служители са сключени предварителни споразумения за 

последващо наемане по трудов договор. /Приложение: предварителни 

споразумения за последващо наемане по трудов договор/.  

Избраните служители са подходящи, с необходимия опит в прилагането на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие и напълно покриват 

изискванията за тези длъжности съгласно Насоките  за определяне на 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

стратегии за ВОМР.  /Приложение: документи, доказващи изпълнение на 

изискванията на чл.13, ал.3 за изпълнителния директор на МИГ и за 

експерта по прилагане на стратегията за ВОМР, както и документи за 

допълнителния им опит /     

Подробното описание на организационната структура и задълженията по 

управление и контрол на дейността на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ се намира в Устава на организацията /Приложение: устав на МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“/ 

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

СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е създадено и регистрирано с цел подготовка на 

местните общности за устойчиво развитие на територията на общините Ветрино, Провадия, Вълчи 

дол, чрез средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на 

Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 

инициативна група на територията на общините Ветрино, Провадия и Вълчи дол” по подмярка 

431-2 от ПРСР 2007-2013 г. и изпълнен Договор № РД50-172/03.06.2009г. на стойност 168 209 лв. 

без ДДС.  

Като резултат СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е разработил и депозирал за 

одобрение в МЗХ Стратегия за местно развитие, която не е одобрена. Сдружението преустановява 

работа по подхода Лидер, но продължава да работи със своите партньори и членове на МИГ, като 

провежда срещи, Общи събрания, публикува доклади, планове и отчети за своята дейност. 

Независимо, че временно не е използван, създаденият административен капацитет за разработване и 

прилагане на Стратегия е запазен и ще се приложи за изпълнението на настоящата Стратегия за 

водено от общностите местно развитие. 

СНЦ “МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ актуализира своята дейност със стартиране на 

приема на заявления за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

Реализираният от МИГ проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” съгласно 

Договор № РД50-200/07.12.2015г. на стойност 48 305,75 лв. е основна стъпка за  доизграждане на 

административния капацитет, обучение и укрепване на създаденото партньорство  с цел изготвяне и 



изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие. 

ВОМР и Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ осигурява водеща роля на 

хората, които са изправени пред определена нужда или предизвикателство. 

Стратегията се разработи и  проектите ще се избират от местните субекти. Това е най-силно 

отличаващата се характеристика на ВОМР и неговото най-голямо преимущество.  

МИГ ще създава капацитет като превръща пасивните до момента „бенефициери“ на територията  в 

активни партньори и „двигатели“ на нейното развитие. Включването на хората в „съвместното 

производство“ на политиката за развитие носи редица важни ползи. 

Гражданският потенциал на територията е поддържан през последните няколко години с усилията на 

Управителните съвети, съдействието на общините и ключовите местни лидери, заинтересовани от 

устойчивото развитие на селския район. Трябва да се отбележи, че местната власт и на трите общини 

през изминалия програмен период е реализирала поредица от проекти по Програмата за развитие на 

селските райони 2007–2013г. и по другите ОП. Изпълнени проекти има и от страна на организациите 

и фирмите, които членуват в Местната инициативна група. Това е добра предпоставка за успешно 

прилагане на стратегията с участието не само на назначения Екип и Управителния съвет, но и с 

включването на капацитета, който вече притежават  част от членовете  на Общото събрание. За своя 

капацитет относно прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие МИГ разчита 

на идентифицираните участници/заинтересовани страни на територията на общините Провадия, 

Ветрино и Вълчи дол, които ще участват в прилагането на Стратегията като партньори, 

представители, бенефициенти и общност. /Приложение Договор по подмярка 431-2 от ПРСР 2007-

2013г. и Договор по подмярка 19.1 от ПРСР 2014-2020г./ 

Капацитет на организацията: В МИГ членуват местни физически и юридически лица с много добър 

капацитет и значителен опит в изпълнени проекти. Хората в Общото събрание като физически лица са 

ключови за местната общности личности с образование, експертни познания и опит в различни 

области – екология, земеделие, право, финанси, счетоводство, стопанско управление, история, 

строителство и др.  

Капацитет на екипа: Членовете на УС притежават отличен административен и управленски 

капацитет, като над 50% от тях имат и опит по проекти. Персоналът, който ще бъде ангажиран с 

прилагането на Стратегията за ВОМР има богат опит в работата с европейски средства, както и опит 

по прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР. Изпълнителният директор има управленски опит над 5 

години в публичния, стопанския и нестопанския сектор, вкл. като изпълнителен директор на МИГ в 

предходния и настоящия програмен период. Освен в управлението на стратегии, е участвал и в 

управлението на проект на стойност 177 хил.лв. по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Експертът 

по прилагане на СВОМР има много голям опит в разписване, реализиране и оценяване на проекти, 

финансирани от всички фондове на ЕС. Ангажирането на опитен експертен и управленски екип на 

МИГ, съвместно с наемане на доказани външни експерти гарантира успешното изпълнение на 

Стратегията за местно развитие. 

Финансов капацитет: През периода на прилагане на Стратегията за ВОМР ще се разчита на 

собствени и чужди временно предоставени средства по отношение на финансиране на дейностите на 

МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР“. Общинските 

съвети на Ветрино и Вълчи дол са приели решения за финансиране на дейностите на МИГ, а с едно 

физическо лице е сключен договор за временно предоставяне на средства. Осигуреният ресурс е в 

размер на 30 000.00 лева, с които МИГ ще може да започне работа веднага след евентуалното 



одобряване на Стратегията за водено от общностите местно развитие. При необходимост за 

изпълнението на подмярка 19.2. и  подмярка 19.4., ще бъде предоставено и допълнително 

финансиране под формата на безлихвени заеми. Осигурените местни финансови средства 

представляват  3,07 % от средствата за управление и популяризиране на СВОМР, за които МИГ 

ще кандидатства по подмярка 19.4 – 977 900,00 лв. /левовата равностойност на 500 000 евро. 

/Приложение: решения на Общинските съвети и договор за временно предоставяне на средства /.  

Самостоятелен офис и оборудване: С оглед спазването на изискванията на Насоките  за 

определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за 

ВОМР, за осигуряване на самостоятелен офис на МИГ е сключен договор за безвъзмездно ползване 

на три помещения с НЧ „Просвета-1905” с.Ветрино: „работно помещение” с площ от 18.50 кв.м., 

„помещение за срещи и заседания” с площ от 30.40 кв.м. и „архив” с площ 5.61 кв.м., находящи се 

на втори етаж в сградата на Многофункционален културно-информационен център село Ветрино. 

Офисът на МИГ е достъпен за хора с увреждания, тъй като сградата е с изградени рампи и е 

оборудвана с асансьор. /Приложение: договор за безвъзмездно ползване, скица на помещенията, 

становище от гл.архитект на Община Ветрино за достъпна среда/.  

За качествената работа на всеки от служителите е осигурено необходимото офис оборудване, 

обзавеждане и техника за работа. Оборудването на офиса за предвидените двама служители на МИГ 

включва: бюра – 4 броя, офис стол – 3 броя, заседателна маса – 1 брой, посетителски столове – 9 броя, 

климатик – 1 брой, стационарен компютър с монитор – 2 броя, преносим компютър /лаптоп/ - 2 броя, 

копирна машина – 1 брой, лазерен принтер – 1 брой и фотоапарат – 1 брой. /Приложение: документи, 

удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника /. 

 

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:  

Мониторингът се определя като дейност по систематичното и непрекъснато събиране, анализ и 

използване на информация с цел управленски контрол, идентифициране и предприемане на 

корективни действия при изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ. 

Оценката се определя като периодична проверка на съответствието, ефективността, ефикасността, 

въздействието, икономическата и финансова жизнеспособност и устойчивостта на Стратегията за 

ВОМР на МИГ в контекста на планираните цели. 

Целите при осъществяването на мониторинг и оценка са: 

- Да бъде събрана и систематизирана информация, с цел улесняване на последващото управление, 

развитие и приоритизация на дейностите по Стратегията.  

- Да бъдат определени вероятните слабости или рискове в изпълнението на индивидуалните проекти; 

- Да бъде подпомогнато въвеждането на корективни мерки, които да отстранят слабостите в хода на 

изпълнение на индивидуалните проекти и предотвратен риска от възникване на нередности, по–

специално касаещи финансовото управление; 

- МИГ да придобие опит в хода на изпълнение на стратегията, да се осведомява за адаптирането на 

подхода към съществуващите или бъдещи програми. 

 

Основни източници на информацията ще бъдат ИСУН 2020  и регистрите за проектни 

предложения на МИГ,  които ще се допълват с всяка новопостъпила информация и данни от 

документни източници – протоколи, отчети, доклади, писма и др. 



 

В процеса на мониторинг на СВОМР ще се проследяват следните показатели: 

 заложените количествени и финансови индикатори, които отчитат резултатите и въздействието от 

изпълнението на Стратегията; 

 времевият график, организацията и методите на изпълнение; 

 мерките за осигуряване на информация и публичност за изпълнението. 

Наблюдението на изпълнението на СВОМР ще се извършва от екипа на МИГ. Пряко ангажиран в 

актуализирането на базите данни е експертът по прилагане на СВОМР. Бенефициентите по 

Стратегията ще предоставят данни за наблюдение към заявленията за подпомагане. Периодично ще 

бъде възлагана  експертна оценка и от външни експерти. 

Отговорен за набирането, обработването и съхраняването на данни ще е Изпълнителният директор на 

МИГ, който трябва да организира и контролира процеса. 

Процедурите за извършване на редовния мониторинг, свързаните с тях проверки за съвместимост и 

докладване на изпълнението на Стратегията за ВОМР и индивидуалните проекти са разработени и 

съобразени с нормативната уредба. 

 

МИГ ще приложи тези изисквания и процедури в зависимост от начина на осъществяване на 

мониторинг /вътрешен и външен/: 

1. Вътрешен мониторинг /на ниво Стратегия за ВОМР и индивидуални проекти, осъществен от 

екипа на управление на МИГ/, насочен към: 

- Цялостното наблюдение по изпълнението на местната Стратегия за ВОМР и всеки индивидуален 

проект; 

- Разработване и прилагане на процедури за откриване и докладване на нередности; 

- Отчитане на всички индикатори за наблюдение, изисквани от Управляващия орган на ПРСР и 

заложени в Стратегията; 

- Предоставяне на всяка изискана информация на УО, свързана с изпълнението на Стратегията и 

индивидуалните проекти; 

- Изготвяне на годишни доклади до Управляващия орган на ПРСР, както и един финален доклад след 

окончателното приключване на Стратегията за ВОМР, който е обобщен резултат на приключилите 

индивидуални проекти. 

2. Външен мониторинг /на ниво Стратегия за ВОМР и индивидуалните проекти, осъществен от УО 

на ПРСР/, насочен към: 

- Популяризиране на стратегията; 

- Финансов и физически напредък; 

- Ефективност на екипа на МИГ и процесите, свързани с неговото функциониране; 

- Ефективност на партньорите в МИГ. 

С оглед подобряване на ефикасността на прилагането на Стратегията, МИГ ще извършва цялостно 

наблюдение по изпълнение на Стратегията и индивидуалните проекти през целия период на 

прилагане. В обхвата на мониторинга по изпълнение на дейността на групата и индивидуалните  

проекти ще се акцентира върху следното: 

- Напредъкът на местната Стратегия за ВОМР по отношение на изпълнението на нейните конкретни 

цели; 

- Съответствието с общите и специфични цели на ПРСР; 



- Допустимостта на направените разходи и тяхната пряка връзка за постигане целите на Стратегията  

- Наличието на достатъчно подробна финансова одитна пътека; 

- Наличието и правилното водене по реда на Закона за счетоводството на отделни аналитични 

счетоводни сметки за дейностите за които е получена безвъзмездна финансова помощ от 

Европейските фондове за период от 5  години, считано от датата на официално признаване на МИГ и 

изплащане на помощта; 

- Целесъобразното използване на придобитите при изпълнение на местната Стратегия за ВОМР и 

индивидуалните проекти ДМА по предназначение; 

- Придобитите материални активи въз основа на безвъзмездната финансова помощ да не бъдат 

преотдавани и преотстъпвани възмездно или безвъзмездно – чрез отдаване под наем, аренда, договор 

за съвместна дейност и др.; 

- Съхранението на всички оригинални документи, свързани с изпълнението на местната Стратегия за 

ВОМР и индивидуалните проекти; 

- Поставянето на видни места – информационни табели, указващи съфинансирането на ЕЗФРСР. 

- МИГ ще оказва пълно съдействие на Управляващия орган на ПРСР и Комитета за наблюдение при 

извършването на оценки на изпълнението Стратегията за ВОМР.  

 

Наблюдението и оценката ще отчитат напредъка в прилагането на Стратегията, чрез базовите 

индикатори, финансовите индикатори /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/ както и индикаторите за резултати на СВОМР. Екипа ще поддържа 

създадената информационна система, която има за цел да обезпечи надеждна информация за 

бюджетните параметри и резултатите от прилагането на Стратегията за УС и партньорите, 

ангажирани в управлението на СВОМР така, че те да могат да вземат правилни управленски решения. 

Правилата 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. Екипната работа на служителите на МИГ и взаимодействието с 

останалите негови органи е от изключителна важност. 

При спазване на правилата за периодично и правилно целеполагане и екипност в  работата, ще могат 

да се преодоляват евентуално възникналите форсмажорни обстоятелства, а при възникване на 

закъснения - те ще могат да се компенсират, без да се нарушават сроковете по изпълнение на 

договора/споразумението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

единица 
Цел 2023 Източник на данни 

Резултат 

Брой  проекти, финансирани по 

Стратегията 
Брой 37 

Мониторинг  

База данни МИГ 

Брой подадени заявления за 

подпомагане  
Брой 45 

Мониторинг  

База данни МИГ 

Брой на одобрените заявения Брой 42 
Мониторинг  

База данни МИГ 

Стойност на одобрените 

заявления 
Лева 4 000 000 

Мониторинг  

База данни МИГ 

Брой на сключените договори Брой 37 
Мониторинг 

База данни МИГ 

Стойност на сключените 

договори 
Лева 3 983 700 

Мониторинг 

База данни МИГ 

Стойност на изплатените 

проекти 
Лева 2 933 700 

Мониторинг 

База данни МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по Стратегията 
Брой 34 

Мониторинг 

База данни МИГ 

Брой реализирани иновации в 

стопанския сектор 
Брой 5 

Мониторинг 

База данни МИГ 

Общ брой дейности, свързани с 

подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 

Брой 3 
Мониторинг 

База данни МИГ 

Брой консултации, организирани 

или осъществени от МИГ 
Брой 100 Отчети МИГ 

Брой дейности за 

популяризиране на Стратегията 
Брой 20 Отчети МИГ 

Дял от населението на 

територията, което се ползва от 

проектите по Стратегията 

% 60 % 

Мониторинг 

База данни МИГ 

НСИ 

Въздействие Създадени работни места Брой 26 
Мониторинг 

База данни МИГ 

 

 

 

 



9.2. Индикатори по мерки: 

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1.1  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 7 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 7 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Общ обем на инвестициите 

/със съфинансиране/ 
Лева 1 200 000 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой, подпомогнати стопанства 

от животновъдния сектор 
Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Резултат 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
% 15 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой стопанства, въвели нов 

продукт или технология 
Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Създадени нови насаждения Дка 10 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой проекти с добавена 

стойност към земеделски 

продукти 

Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Въздействие Създадени работни места Брой 7 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Бюро по труда 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2.1  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 Източник на данни 

Изходен 
Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 3 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 



Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите 

/със съфинансиране/ 
Лева 600 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Резултат 

Брой предприятия, въвели нов 

продукт или технология 
Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Модернизирани предприятия Брой 2 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой предприятия, 

произвеждащи биологични 

продукти 

Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Въздействие Създадени работни места Брой 6 
Мониторинг НСИ 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 8 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 8 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите 

/със съфинансиране/ 
Лева 700 000 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 100 000 
База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги  

Брой 2 
База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Обем на инвестициите в нови, не 

туристически услуги 
Лева 100 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Резултат 

Брой подпомогнати нови 

дейности в предприятията 
Брой 2 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой реализирани иновации – Брой 2 Мониторинг 



нова услуга за територията База данни и отчети 

МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в сферата на 

техническите услуги 

Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Въздействие 
Общ брой създадени работни 

места  
Брой 10 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

2023 
Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 7 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 5 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 900 000 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой проекти за 

изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с предоставяне 

на услуги 

Брой 1 
База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Резултат 

 

Изградени или ремонтирани 

детски площадки 
Брой  2 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Заведения за социални услуги с 

подобрена база 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Подобрени младежки и спортни 

центрове 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Подобрени културни центрове Брой 1 
База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Въздействие 

Създадени работни места  Брой 3 
База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Население, облагодетелствано от 

дребно мащабните инвестиции 
Брой 20 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

НСИ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

2023 
Източник на данни 



 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 22  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

2023 
Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 8 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 8 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 183 700 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 4 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 450 000 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Резултат 

Брой посетители на 

подкрепените атракции  
Брой 5 000 

Проучване 

Отчети бенефициенти 

Брой развити туристически 

атракции/обекти 
Брой 1 

Мониторинг 

База данни, отчети 

МИГ и бенефициенти 

Брой туристически, посетителски 

или занаятчийски центрове, 

подпомогнати по мярката 

Брой 1 

Мониторинг 

База данни, отчети 

МИГ и бенефициенти 

Подкрепени програми за 

маркетинг и реклама и проекти 

за развитие на продукти и 

маркетинг на дестинациите 

Брой 1 

Мониторинг 

База данни, отчети 

МИГ и бенефициенти 

Въздействие 

Удовлетвореност на 

посетителите от атракциите и 

информационните услуги 

% 70 
Проучване 

Отчети бенефициенти 

Население, облагодетелствано от 

инвестициите в туризма 
Брой 10 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

НСИ 



Резултат 

Организирани и проведени 

фестивали и събития, свързани с 

местното културно наследство 

Брой 4 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Възстановени и подобрени 

обекти от културно -

историческото наследство 

Брой 2 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Проучвания, свързани с културно 

наследство 
Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Създадени или обновени 

исторически или етнографски 

сбирки 

Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Проведени маркетингови и 

рекламни кампании и събития, 

свързани с валоризацията на 

местното културно наследство и  

Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Събития, свързани с 

популяризиране на местните 

продукти и изделия 

Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Въздействие 

Удовлетвореност на 

посетителите от проведените 

събития 

% 70 
Проучване 

 

 

 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

(не повече от 2 страници)  

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на 

принципа на 

равенство между 

половете; 

Ще бъде следено за спазването на европейското и българското законодателство 

в тази област. Основен принцип на Стратегията за ВОМР за насърчаване на 

равнопоставеността на половете е създаването на гаранции за равно третиране, 

равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при вземането на 

решения на жените и мъжете, с оглед на успешната им лична и професионална 

реализация и стимулиране на тяхната равнопоставеност във всички сфери на 

дейност на МИГ. При изпълнението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР“, МИГ ще спазва принципа 

около и малко над 50 % от преките участници в обученията, в 

информационните срещи, в обществените обсъждания да бъдат жени. 

- допринасяне за 

утвърждаване на 

принципа на 

равните 

възможности; 

Включването на всички групи от населението в обхванатата територия ще се 

гарантира чрез промотирането на стратегията за водено от общностите местно 

развитие. За особено изолираните групи като ромските общества, ще се 

положат специални усилия, за да се осигури информация и насоки за 

подпомагането, предлагано по стратегията. 



- създаване на 

условия за 

превенция на 

дискриминацията 

Всички дейности при реализацията на Стратегията ще са неутрални по 

отношение на принадлежност на бенефициентите към каквато и да е група, по 

какъвто и да е признак, и няма да поставят ограничения, основани на пол, раса, 

народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или 

вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или 

обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 

положение, имуществено състояние и др. 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

Устойчиво развитие означава задоволяване на нуждите на сегашните поколения, без да излага на 

риск способността на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди – с други думи, по-добро 

качество на живот за всички, сега и за следващите поколения. Устойчиво развитие е намирането на 

баланс между опазването на околната среда, икономическия прогрес и социалното 

развитие.Устойчивото развитие на територията на МИГ се приема като задължителна норма при 

реализацията на  Стратегията за ВОМР. Инвестициите в икономиката, социалната сфера и 

инфраструктурата, които МИГ ще осъществи ще бъдат с акцент опазване на околната среда и 

здравето на човека, при което ще се имат предвид следните фактори: Необходимост от устойчиво и 

разумно използване на природните ресурси; Осигуряване на икономическо и социално 

благосъстояние или осигуряване на „социален околен свят“; Необходимост от акцент върху 

екологосъобразни технологии в земеделието и преработвателните предприятия. С оглед устойчивото 

развитие на територията, в Критериите за оценка на Стратегията на МИГ са дадени приоритети на 

проекти, свързани с въвеждането на екологосъобразни технологии и енергийна ефективност и 

включващи положително влияние върху околната среда дейности. МИГ ще дава насоки и указания 

на бенефициентите за формите и начините на включване на принципа за устойчиво развитие в 

техните проектни предложения, както и ще използва част от средствата си по мярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР“ за провеждане на специализирани обучения на 

бенефициентите по отношение на европейското и българското законодателство, свързано с 

устойчивото развитие. 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:  

Повече и по-добри работни места е един от основните очаквани резултати от изпълнението на  

Стратегията. В Критериите за оценка на проекти по Стратегията на МИГ, се дава предимство на 

проекти създаващи нови работни места, което е ключов фактор за запазване на заетостта и генератор 

на нова заетост. При избора на различни дейности, които ще бъдат финансирани, МИГ се стреми да 

подпомага диверсификацията на местната икономика с акцент върху високотехнологични, 

иновативни и екологосъобразни производства, които водят до разкриване на разнообразни и 

привлекателни работни места, които да задържат квалифицираните и образовани младежи от 

територията и да позволят заетост при по-високи доходи на рискови групи на пазара на труда. 

Акцент в стратегията е създаването на заетост или предпоставка за заетост и доходи на 

представители на уязвими и малцинствени групи. 

10.4. Съответствие с програмите, финансирани от ЕСИФ:  

Стратегията за ВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, включва мерки от ЕЗФРСР 

и финансиране от ПРСР 2014-2020. Целите на Стратегията съвпадат и изцяло се покриват с част от 

заложените в Програмата цели и приоритети:  



Цел 1 на ПРСР: „Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското 

стопанство и преработваща промишленост“, чрез прилагането на територията на Мярка 6.4 

/ПРСР/; Мярка 4.1. /ПРСР/ и Мярка 4.2. /ПРСР/. 

Цел 3 на ПРСР „Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни 

места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот“, чрез 

изпълнението на всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР, избрани от ПРСР 2014–2020 и 

чрез: Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“ и избраната собствена Мярка 22. 

Стратегията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще допринесе за:  

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. 

Разработената Стратегия изцяло кореспондира с тези цели и приоритети, като ги залага на местно 

ниво, съобразно проучените потребности и потенциал и направения анализ, който дава посоката на 

развитие, а именно инвестиции в икономиката – модерно и конкурентно земеделие, вкл. биологично 

земеделие, екологосъобразни и иновативни, енергийно ефективни производства за създаване на 

работни места и доходи; повишаване на качеството на живот в населените места чрез инвестиции за 

благоустрояване на обществените пространства и сгради, повишаване качеството на публичните 

услуги, както и на възможностите за активен отдих, свободно време, туризъм и културен живот.  

 

 


