
Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1                                                                    ПРОЕКТ! 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 

   шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

1. Описание на МИГ 

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

- списък на общините, 

обхванати от МИГ; 

МИГ-Тунджа  осъществява дейността си на територията на Община 

„Тунджа”, област Ямбол с ЕКАТТЕ 2825  (JAM 25) 

- списък на населените 

места, обхванати от МИГ; Област Община Кметство Тип 
Наименование на 

населеното място 

JAM JAM25 JAM25-00 село Асеново 

JAM JAM25 JAM25-02 село Безмер 

JAM JAM25 JAM25-00 село Болярско 

JAM JAM25 JAM25-04 село Ботево 

JAM JAM25 JAM25-05 село Бояджик 

JAM JAM25 JAM25-06 село Веселиново 

JAM JAM25 JAM25-00 село Видинци 

JAM JAM25 JAM25-15 село Генерал Инзово 

JAM JAM25 JAM25-00 село Генерал Тошево 

JAM JAM25 JAM25-08 село Голям манастир 

JAM JAM25 JAM25-00 село Гълъбинци 

JAM JAM25 JAM25-10 село Дражево 

JAM JAM25 JAM25-00 село Драма 

JAM JAM25 JAM25-00 село Дряново 

JAM JAM25 JAM25-13 село Завой 

JAM JAM25 JAM25-00 село Златари 

JAM JAM25 JAM25-16 село Кабиле 

JAM JAM25 JAM25-17 село Калчево 

JAM JAM25 JAM25-00 село Каравелово 

JAM JAM25 JAM25-45 село Козарево 

JAM JAM25 JAM25-00 село Коневец 

JAM JAM25 JAM25-21 село Крумово 

JAM JAM25 JAM25-22 село Кукорево 

JAM JAM25 JAM25-23 село Маломир 

JAM JAM25 JAM25-00 село Меден кладенец 



 

JAM JAM25 JAM25-00 село Межда 

JAM JAM25 JAM25-00 село Миладиновци 

JAM JAM25 JAM25-27 село Могила 

JAM JAM25 JAM25-28 село Овчи кладенец 

JAM JAM25 JAM25-29 село Окоп 

JAM JAM25 JAM25-30 село Победа 

JAM JAM25 JAM25-00 село Робово 

JAM JAM25 JAM25-32 село Роза 

JAM JAM25 JAM25-00 село Савино 

JAM JAM25 JAM25-00 село Симеоново 

JAM JAM25 JAM25-35 село Скалица 

JAM JAM25 JAM25-00 село Сламино 

JAM JAM25 JAM25-00 село Стара река 

JAM JAM25 JAM25-38 село Тенево 

JAM JAM25 JAM25-00 село Търнава 

JAM JAM25 JAM25-40 село Хаджидимитрово 

JAM JAM25 JAM25-41 село Ханово 

JAM JAM25 JAM25-42 село Чарган 

JAM JAM25 JAM25-00 село Челник 

- брой жители на 

териториите, обхванати от 

МИГ. 

Общият брой на населението  на територията, обхваната от МИГ-

Тунджа по данни на НСИ към 31.12.2014 година  е 22 745 жители. 

1.2.Карта на територията: 

Територията на МИГ-Тунджа  възлиза на 1218,9 кв.км., една от  големите територии на МИГ в 

страната. Площта й съставлява над една трета от територията на област Ямбол (36,3 %), 6,2 % от 

площта на Югоизточния район за планиране и 1,1 % от територията на страната. Територията на 

МИГ-Тунджа  e непрекъсната,  изцяло съвпада с територията на община „Тунджа” и обхваща 

всичките 44 населени места на общината. Територията на МИГ-Тунджа е разположена в 

Югоизточна България, заемайки централно място в границите на област Ямбол.  На север граничи с 

община Сливен. На североизток граничи с община Стралджа. На юг територията на МИГ -Тунджа 

граничи с община Елхово. На запад има малка контактна зона с община Нова Загора, а на югозапад  

има малки гранични зони с общините Раднево и Тополовград. 

Карти на територията на МИГ-Тунджа – административна, общогеографска и  опорен план - ОУП-

Тунджа  са изобразени на фиг. 1, 2 и 3. 

Следва да отбележим, че територията на МИГ–Тунджа не включва административния център           

(седалище) на общината – областния център Ямбол и прилежащата му територия, които съставляват 

едноименната община Ямбол. Това произтича от специфичната териториална конфигурация и 

административно устройство на община „Тунджа”: липсата на собствен административен център и 

обединението на 44 населени места само от селски тип, които са равнопоставени от 

административна гледна  точка.  



 

Фиг. 1. Карта на територията на МИГ-Тунджа      Фиг. 2. Карта на територията на МИГ-Тунджа                   

                           (административна)                                                             (общогеографска) 

                                                                  
Фиг. 3. Карта на територията на МИГ-Тунджа                                                                                                

(ОУП- опорен план) 

 



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

 

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

обсъждания: 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-Тунджа е разработена в 

рамките на проект за подготвителни дейности № 19-19-1-01-34, изпълняван от МИГ-Тунджа и 

финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) по договор 

№ РД 50-210 / 07.12.2015.   

Процеса на  обществено информиране, консултиране и изграждане на капацитет по отношение на 

подхода ВОМР и разработваната СВОМР  включваше следните публични събития и дейности, 

проведени в периода  януари – април 2016 година: Информационни срещи  - 2 броя, Генерал Инзово 

– 28.01., с.Савино – 29.01; Еднодневни информационни семинари – 2 броя,  Кабиле -15.02. с.Ботево - 

16.02; Еднодневни информационни конференции – 2 броя, Генерал Инзово – 18.02. с.Тенево – 

19.02.; Еднодневни работни срещи за консултиране подготовката на СВОМР – 2 броя, 

с. Дражево – 23.03. ,с. Кукорево – 24.03.; Информационни срещи за консултиране подготовката на  

СВОМР – 5 броя-Веселиново – 31.03., с.Генерал Инзово-01.04., с.Меден кладенец – 02.04.,                     

с.Калчево – 12.04. с.Роза – 13.04.2016;  

  

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

 Успешната подготовка на СВОМР изискваше съгласувани усилия на публичния сектор , частния 

сектор и структурите на гражданското общество. Заинтересовани групи от тези  три сектора, чиито 

представители формират и МИГ-Тунджа като публично- частно партньорство се включиха активно 

и ангажиращо в процеса на разработване на СВОМР. Подробно групите/сектори заинтересовани 

лица са изложени в Анализ на заинтересованите лица, приложен към документите за 

кандидатстване.  

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: 

Събраните  и оценени в процеса на подготовка  на  Стратегията за ВОМР данни от   извършени 

проучвания и анализи, имащи за цел да дадат количествена и качествена оценка на параметрите на 

съществуващото състояние и тенденциите за развитие,  дават възможност да бъдат изведени и 

описани основните нужди и потенциала за развитие на територията на МИГ-Тунджа, към които да 

бъдат насочени реални интервенции по Стратегията за ВОМР на територията на МИГ-Тунджа.   

Подробно анализа на нуждите и потенциала е изложен в Доклад за социално-икономически профил 

и SWOT-анализ, приложен към документите за кандидатстване 

 3.2. Идентифицирани групи заинтересовани лица на територията на МИГ: 

Успешната подготовка на СВОМР изискваше съгласувани усилия на публичния сектор , частния 

сектор и структурите на гражданското общество. Заинтересовани групи от тези  три сектора, чиито 

представители формират и МИГ-Тунджа като публично- частно партньорство се включиха активно 

и ангажиращо в процеса на разработване на СВОМР. Подробно  идентифицираните групите 

заинтересовани лица са изложени в Анализ на заинтересованите лица, приложен към документите за 

кандидатстване. 

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



 

                                                      ПРИРОДНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Благоприятни природни и климатични 

условия (плодородни почви, достатъчни водни 

ресурси, значителен агроклиматичен потенциал); 

2.Чиста и запазена природа, съхранено 

биоразнообразие (липса на промишлени 

замърсители, отговарящо на стандартите 

качество на атмосферния въздух наличие на 

защитени територии и  зони по Натура 2000); 

3. Благоприятни агроекологични условия за 

широк спектър от селскостопански производства 

4. Изразена местна  идентичност на природната 

среда (долината на река Тунджа, Бакаджиците, 

Манастирските възвишения), благоприятстваща 

развитието на туризма. 

1. В недостатъчна степен задоволително 

управление и оползотворяване на природните 

ресурси; 

2. Липса на последователна, целенасочена и 

агресивна комуникационна и рекламна 

политика за популяризиране и икономизиране  

на  природните дадености; 

3. Лошо състояние на повърхностите води и на 

подземните водоизточници ,недостатъчна 

инфраструктура за управление на водите; 

4.Замърсяване от нерегламентирани сметища 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Оползотворяване на природното наследство за 

умерени алтернативни форми на туризъм;  

2.Мотивация за инвестиции в природоопазващи 

дейности; 

3.Активна политика по отношение на околната 

среда, в т.ч. проучване и прилагане на добри 

европейски практики 

4.Повишаваща се чувствителност за устойчивото 

развитие, свързана с развитието на  „зелена 

икономика” 

1.Натиск върху околната среда и използването 

на земята – климатични промени; 

2.Влошаване на природния пейзаж поради 

липсата на инфраструктура и мерки за защита 

от природни и технологични бедствия; 

3. Опасност за влошаване на екосистемите от 

прилагане на инфраструктурни проекти.   

 

                                                        ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Местно население  с исторически тракийски 

корени и силна културна идентичност; 

2.Приблизително балансиран по пол състав на 

населението; 

3. Компактни маси от населението е  заето в 

селскостопанския сектор – работна ръка с опит и 

традиции в сектора. 

4. Провеждане от страна на община „Тунджа” на 

последователна социална  политика, насочена 

към интеграция на уязвими групи и малцинства; 

 

 

 

 

 

 

 

1.Критична демографска ситуация и   

задълбочаващ  се процес на депопулация; 

2. Липса на високоспециализирани човешки 

ресурси за потребностите на бизнеса; 

3.Висока безработица, особено след младите 

хора, жените, хората с увреждания и хората от 

малцинствата; 

4.Наличие на основни различия в параметрите 

на живот и социално-трудово устройване на 

населението от селата на територията в 

сравнение със  областния център Ямбол; 

5.Силно  проявена сезонната заетост  

(предимно в първичния сектор) 

6. Висок процент на неграмотни и хора с по-

ниско от основно образование   при 

малцинствените групи от ромски произход 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1.Лансиране на стратегии за  обучение през 

целия живот, с цел да се дадат равни 

възможности, но и нови способности за хора 

които се намират на прага на социална изолация; 

2.Лансиране на дейности и иницитиви в 

подкрепа на  на социалната интеграция; 

 

1.Задълбочаване на демографската криза и 

негативните демографски процеси; 

2.Увеличаваща се опасност от изгубване на 

идентичността на населението (хомогенизиране 

на консуматорските модели и поведение); 

3.Опасност от  продължителна социална 

изолация на уязвими групи от населението 

(жени, младежи, малцинства, хора с 

увреждания)  

4. Нарастване дела на скритата безработица и 

икономически  неактивните лица 

 
 

ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Преструктуриран  икономическия сектор и 

сравнително стабилен вътрешен продукт; 

2.Значителна площ на обработваемите земи; 

3.Традиции в производството и преработката на 

селскостопанска продукция; 

4.Диференцирано и допълващо се земеделско и 

животновъдно производство. 

5 Селскопански продукти  и продукти на ХВП с 

отлично качество: зърнени и технически 

култури, грозде, мляко и млечни продукти, вино, 

птици и птичи продукти; 

6.Наличие на големи и силни кооперации и 

крупни арендатори, прилагащи модерна техника 

и технологии в селскостопанското производство; 

7.Наличие на редица стабилно развиващи се 

производствени предприятия – местни и част от 

национални и международни икономически 

структури;  

8.Експортно ориентирани  традиционни 

производства: зърнени и технически култури, 

вино, гъши дроб, млечни продукти и др. 

1.Недостатъчна диверсификация на местната 

икономика, липса на високотехнологични и 

иновативни  експортно ориентирани отрасли; 

2.Неразвити „къси вериги” на доставки;  

3.Ниска конкурентностособност на по-голямата 

част от  МСП и в резултат на това загуба на 

външни пазари; 

4.Недостатъчно развито производство на 

продукти с местна идентичност; 

5. Недостъчно развити биологични 

производства; 

6.Ниска местна произвеждана добавена 

стойност; 

7.Недостатъчно добре изградена туристическа 

инфраструктура; неразвит селски  и други 

форми на алтернативен туризъм 

8.Липса на групи/мрежи за бизнес 

сътрудничество за производство и маркетинг; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Засилване обвързаността между земеделското 

производство и предприятията за преработка на 

храни; 

2.Ориентирането към „зелена икономика”; 

3.Все по-достъпни нови технологии за развитие 

на  модерно селскостопанско и промишлено 

производство; 

4. Тенденциите за повишаване на търсенето на 

традиционни, качествени и екологично чисти 

1. Конкурентен натиск от европейски  и 

съседни държави и територии по отношение на  

продукти, услуги  и пазари и свързаната с него 

опасност от срив в част от традиционните 

местни  производства; 

2.Наличие на конкурентни производства, 

възнаграждения и социални придобивки за 

хората в близки до територията на МИГ 

градове; 



храни и като цяло на земеделски продукти; 

6.Възползване от развиващия се пазар на 

алтернативни форми на туризъм в Европа и 

света, включване в разработените пакети за 

реклама на селски и други алтернативни форми 

на туризъм; 

 

3. Липса на капитали, вкл. кредитен ресурс и 

демотивация на населението и бизнеса за 

инвестиции; 

4.Продължаващо влияние на световната 

финансова и икономическа криза върху 

икономическото развитие. 

 

СОЦИАЛНА И  КУЛТУРНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Богато културно - историческо наследство, 

съхранени традиции и обичаи; 

2.Балансирано изградена и добре  работеща 

мрежа от образователни и културни институции; 

3.Многообразие от културни дейности и 

утвърдени събития, подчертаващи културната 

идентичност; 

4. Изграден местен капацитет и структури в 

подкрепа на малцинствени и други уязвими 

групи 

 

1. Липса на политики за ефективно 

икономическо  оползотворяване и реклама на 

културното наследство; 

2. Амортизиран сграден фонд, обзавеждане и 

оборудване  в по-голямата част в селата за 

провеждане на културни и социални дейности; 

3.Недостатъчни усилия за систематично 

изследване и подкрепа за съхраняване на 

културно-историческото наследство и традиции 

4. Изразена пространствена асиметричност при 

предоставянето на услуги на населението, 

липса на мобилни такива; 

5. Недостатъчна обезпеченост със социални 

услуги за деца и възрастни в неравностойно 

положение; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Международна тенденция за оползотворяване 

на културното наследство за умерени 

алтернативни форми на туризъм; 

2. Социална интеграция на уязвимите групи от 

населението.  

1.Пренебрегване на традиционния начин на 

живот и загуба на културна идентичност; 

2. Влошаване на демографските процеси  и 

засилване тенденцията на депопулация  

КОМПОНЕНТ 5  „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА” 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Административен център, съвпадащ с 

областния център - гр. Ямбол; 

2.Наличие на  няколко големи „опорни” села със 

значителен възпроизводствен и обслужващ 

потенциал;  

3 .Добра  електрозахранваща  и комуникационна 

инфраструктура; 

3. Наличие на свободни терени за застрояване и 

сграден фонд; 

4. Наличие на подробен устройствен план на 

територията; 

 

1.Дисперсен като цяло характер на селищната 

мрежа – преобладават много и  основно малки 

населени места, разпръснати на голяма 

територия; 

2.Периферна позиция на населените места в 

крайната южна част на общината, в сравнение с 

тези, разположени в близост до гр. Ямбол; 

2.Влошено качество и на места амортизирана 

пътна инфраструктура; 

3.Ограничени вътрешни финансови ресурси за 

развитие на територията; 

4.Недостатъчно изградена и амортизирана в 

голяма част  от селата на инфраструктура в 

областта на водоснабдяването и канализацията. 

5. Само едно населено място в общината се 



обслужва от услуги за отвеждане на отпадъчни 

води. 

6. Ограничено прилагане на ИКТ в 

административното обслужване и подкрепа на 

бизнеса в отделните населени места. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Акумулиране на ресурси за инфраструктурно 

развитие в следствие на засилена инвестиционна 

актививност; 

2. Развитие на публично-частните партньорства; 

3. Инвестиционен интерес към изграждането на 

логистични центрове и др.  обслужващи  и 

производствени площи, в т.ч индустриални зони 

предвид близостта на АМ „Тракия, ГКПП 

„Лесово” и връзка с международен транспортен 

коридор; 

4. Подобряване на свързаността и транспортната 

достъпност на територията 

1.Недостатъчен обем на инвестиции за 

инфраструктурно развитие и задълбочаваща се 

в следствие на това изолация на територията; 

 2. Неравнопоставеност в развитието на 

територията  по отношение на големите  

центрове в близост до нея като  резултат на 

ограничени  ресурси и деформации  в 

регионалната политика. 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ И РАЗПОЗНАВАЕМОСТ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Значителна по площ територия с благоприятно 

географско  разположение и специфично 

административно устройство – населени места 

само от селски тип.; 

2. Близост до ГКПП – Лесово, и добра 

транспортна достъпност до различни части на 

страната (АМ „„Тракия„„, пътища I,II,III клас с 

важно транспортно значение); 

3. Наличие на важни елементи на вътрешния 

потенциал, придаващи разпознаваемост 

(природно и културно наследство, силна 

културна идентичност, „Кукерландия” и др.). 

4. Натрупан опит в междуобщинското  и 

международно сътрудничество 

1 Липса на  систематично изследване и 

подкрепа за съхраняване, реклама и 

икономизиране на местното природно 

богатство, културно-историческо наследство, 

традиции и типични  продукти; 

 2. Липса на успешен брандинг на територията; 

3. Преминаването през територията на МИГ е 

предимно транзитен тип. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Включването  и работата в национални и 

европейски мрежи за развитие на селските 

райони; 

3. Възползване от географското положение като 

притегателен център по отношение  на страни от 

Балканите, Турция, черноморските държави. 

4. Оползотворяване на предимствата на 

територията чрез програми за 

междутериториално, трансгранично и 

транснационално сътрудничество 

 

1. Капсулиране на територията и проблемно 

оползотворяване на възможностите и 

ресурсите, вследствие негативни демографски 

и икономически процеси; 

2. Промени в политиката за териториално 

деление и административно устройство  на 

страната 

 



 

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

Уязвими групи. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова социална инфраструктура; 

Разширявана на кръга и обхвата на социалните услуги.                                                                                        

Малцинствени групи. Тук потребностите са основно на ромския етнос, което съставлява 8,7% от 

населението на територията на МИГ. Техните потребности включват  основно дейности за социално 

включване. 

4.Цели на стратегията:  

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

Основна стратегическа цел на Стратегията за ВОМР 

Хармонично и балансирано развитие на територията на МИГ-Тунджа чрез силна местна икономика, 

формиране на качествена социално интегрирана жизнена среда и  съхраняване на местната 

идентичност   

Приоритет 1  Развитие на конкурентоспособна, иновативна и опазваща околната среда икономика 

Приоритет  2    Насърчаване на интегрирано териториално развитие, съхраняване и развитие на 

местната идентичност и териториална значимост 

Приоритет  3   Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила, насърчаване на 

социалното включване и равните възможности  и намаляване на бедността 

 

 

4.2. Специфични цели: 

Специфична цел 1. Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на 

земеделските стопанства  чрез тяхната модернизация” 

Специфична цел .2   Добавяне на стойност чрез обновяване на съществуващи и изграждане на нови 

мощности за преработка на първична земеделска продукция 

Специфична цел 3 Диверсификация на икономическите дейности на територията чрез подкрепа за 

създаване на нови и разширяване на съществуващи микропредприятия   

Специфична цел.4 Повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и средни   

предприятия от неземеделския сектор 

Специфична цел 5 Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното 

население чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

Специфична цел 6 Съхраняване, популяризиране и икономизиране на местното природно богатство, 

културно-историческо наследство, традиции и типични продукти 

Специфична цел 7 Развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на 

сравнителните предимства и специфичния териториален потенциал 

Специфична цел 8 Насърчаване на местни инициативи за   заетост и  подобряване качеството на 

работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда  

Специфична цел  9. Подобряване на достъпа до  висококачествени и устойчиви социални услуги  и 

здравни услуги в общността, активно приобщаване за социално включване, насърчаване на равните 



възможности и по-добрата пригодност за заетост 

4.3. Характеристика на конкретната територия, разработени въз основа на местните 

потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и 

местно ниво, вкл. политиките на десегрегация  и деинституализация: 

В състава на територията на МИГ-Тунджа  са включени 44 населени места от селски тип. 

Административно-териториалното устройство на община Тунджа, чиято територия обхваща МИГ-

Тунджа е нетрадиционно, предвид факта, че няма самостоятелно обособен общински 

административен център.  Развитието на територията на МИГ - Тунджа се определя от факторите на 

природните условия, характера на селищната мрежа, изградената инфраструктура и не на последно 

място от наследените производствени и културни традиции. Човешките ресурси са най-важният 

фактор за цялостното развитие на територията на МИГ-Тунджа за периода на прилагате на 

Стратегията за ВОМР. Критична демографска ситуация и   задълбочаващ  се процес на депопулация 

са застрашаващ развитието фактор. На този процес се търси противодействие чрез интервенции по 

СВОМР, насочени към подкрепа за бизнеса и осигуряването на заетост.    Социалната и културна 

среда на територията на МИГ-Тунджа имат пряко отношение  към качеството на живота, 

идентичността и разпознаваемостта на територията.                                                                                      

 Благоприятното географско положение, плодородната и екологично чиста земя, живописната 

природа, многообразното културно-историческо наследство и съхранени народни традиции в 

съчетание с удобната инфраструктура, трудолюбието на  хората, енергичността на бизнеса  и 

будната съвест на  активния гражданския сектор са в основата на разпознаваемостта, идентичността 

и  хомогенния характер на територията на МИГ-Тунджа и нейния потенциал  за ускорени темпове на 

социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот.  

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията 

Въз основа на анализа на нуждите и потенциала за развитие на територията и SWOT анализа са 

формулирани основните политики за развитие на територията за периода до 2020 година. 

Постигането  на тези политики чрез дефинираните  стратегическа цел, приоритети и специфични 

цели изисква интегрираното прилагане на интервенции, финансирани от три  европейски фонда –  

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програма за развитие на 

селските райони” за периода 2014-2020,  Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и  Европейския социален фонд чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Този вид стратегическо 

планиране и  финансиране определя и  основните иновативни  характеристики на Стратегията за 

ВОМР на МИГ-Тунджа  

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

Стратегията за местно развитие  залага на цели и  интервенции, които ще подкрепят устойчивия 

характер на очертаващите се положителни тенденции  в развитието на територията и отговарят на 

нуждите на местните общности. 

Основна стратегическа цел на Стратегията за ВОМР 

Хармонично и балансирано развитие на територията на МИГ-Тунджа чрез силна местна 

икономика, формиране на качествена социално интегрирана жизнена среда и  съхраняване на 

местната идентичност   

      Специфична цел 1. Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните     

                                           позиции  на земеделските стопанства  чрез тяхната модернизация” 



       Специфична цел 2   Добавяне на стойност чрез обновяване на съществуващи и изграждане на  

                                             нови мощности за преработка на първична земеделска продукция 

        Специфична цел 3 Диверсификация на икономическите дейности на територията чрез  

                                          подкрепа за  създаване на нови и разширяване на съществуващи  

                                           микропредприятия   

      Специфична цел 4   Повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и    

                                          средни   предприятия от неземеделския сектор 

      Специфична цел 5   Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното  

                                       население чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

      Специфична цел 6 Съхраняване, популяризиране и икономизиране на местното природно   

                                         богатство, културно-историческо наследство, традиции и типични продукти 

      Специфична цел 7 Развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база   

                                         на сравнителните предимства и специфичния териториален потенциал 

      Специфична цел 8 Насърчаване на местни инициативи за   заетост и  подобряване качеството на      

                                         работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда                                  

      Специфична цел 9. Подобряване на достъпа до  висококачествени и устойчиви социални услуги             

                                        и здравни услуги в общността, активно приобщаване за социално включване,     

                                        насърчаване на равните възможности и по-добрата пригодност за заетост 

5. Описание на мерките 

( не повече от 4 страници за всяка мярка) 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 



ПРСР 

(ЕЗФРСР) 
Цел: Модернизиране на земеделските стопанства                                                                                     

Обхват на мярката: Мярката се прилага на цялата територия на МИГ-Тунджа, като 

обхватът  на инвестициите включва:  -Инвестиции за модернизация и механизация 

/инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените 

разходи и повишаване производителността на труда; -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 дейности по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично 

земеделие“;  -Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на 

Общността приложими за съответните стопанства; -Инвестиции пряко свързани с 

подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; -Инвестиции за съхранение 

на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда; -Инвестиции в 

недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

видове за производство на биоенергия; -Инвестиции за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства                                                                                                                                                                     

Допустими получатели на финансова помощ:                                                       

1.Земеделски стопани (физически и юридически лица),                                                                                                                                       

2.  Признати групи производители и признати организации на производители на 

земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 

"Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г  3. 

3.Допустими получатели за колективни инвестиции.                                                                

Допустими дейности:                                                                                                                      

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи; или                                                    

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти; или                                                                                                                

3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните 

емисии и отпадъци;  или                                                                                                                                   

4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;  и/или                                                                                                                                     

5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;  или                                                                                                                           

6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;  или                                     

7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.                                                                                                                         

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ –Тунджа.                      

Допустими разходи:                                                                                                                                                                          

1.Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително 

такава използвана за опазване на околната среда.                                                         

2.Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително 

свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на 

земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електроенергия, 

необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната 

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”      



ефективност.                                                                                                                              

3.Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и 

други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 

биоенергия.                                                                                                                        

4.Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.                                                                                                                

5.Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността 

- за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по подмярка 6.1 на ПРСР 

2014-2020.                                                                                                                                  

6.Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на 

мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.                                                                                                                    

7.Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения 

и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности 

и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на 

допустимите инвестиционни разходи/.  8.Закупуване на специализирани земеделски 

транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни 

превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 

транспортиране на живи животни и птици, и др.                                                                                                 

Помощ се предоставя и за нематериални инвестиции, включващи:                                                                                                              

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична 

и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 

допустимите инвестиции по проекта и се допустими, съгласно условията на чл.32, ал.2, 

ал.5 и ал.5  на Наредба № 9 от 21 март 2015 г за прилагане на подмярка 4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" 

от  ПРСР 2014 - 2020 г.;   2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и 

лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за 

изготвяне и изпълнение на проекта; 3. Закупуване на софтуер; 4. Разходите, свързани за 

достигане съответствие с международни признати стандарти, като: въвеждане на 

системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри 

производствени практики, подготовка за сертификация.                                                                                                                                                                                                                                 

  Финансови параметри на проектите:   Минималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро                                                                                                                                                                                            

Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 100 000 евро                                                                                                              

Интензитет  и размер на финансовата помощ:  Финансовата помощ е в размер на 50 % 

от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може 

да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи в следните случаи: -За проекти представени от млади земеделски стопани ( на 

възраст от 18 години и не повече от 40 години към датата на кандидатстване.)  

финансовата помощ се увеличава с 10 %;-За проекти с инвестиции в райони на 

територията на МИГ с природни и други специфични ограничения финансовата помощ 

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

финансовата помощ се увеличава с 10 %; За проекти за колективни инвестиции, 

представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители финансовата 

помощ се увеличава с 20 %. Максималният размер на финансовата помощ в случаите 



на комбинирано подпомагане  за един проект на индивидуален бенефициент е не 

повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.                                                                          

Максималният размер на финансовата помощ в случаите  на   комбинирано 

подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер 

на допустимите за финансово подпомагане разходи.  Максималният размер на общите 

допустими разходи за един кандидат  за проекти по тази мярка към Стратегията за 

ВОМР  за периода на нейното прилагане не може да надвишава  левовата 

равностойност на 200 000 евро,  в т.ч и за проекти, представляващи колективни 

инвестиции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Критерии за избор на проекти  

1.Проекти с инвестиции и дейности, насочени в  един от в секторите  "Плодове и 

зеленчуци","Животновъдство”, "Етеричномаслени и медицински култури" или в 

комбинация в два или три от тях                                                                                                        

2.Проекти на млади фермери  на възраст от 18 години и не повече от 40 години към 

датата на кандидатстване за финансова помощ  

3.Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до 

осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства  

4.Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични 

продукти   

 5.Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на 

производители на земеделски продукти  

6.Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на 

околната среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с 

изискванията на стандартите на ЕС-   

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Цел:                                                                                                                                                             

Повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти;                                          

Обхват на мярката:                                                                                                                 

Мярката се прилага на цялата територия на МИГ-Тунджа, като обхватът  на 

инвестициите включва:  подкрепа  за новосъздадени и съществуващи предприятия зна 

територията на МИГ за инвестиции в материални и/или нематериални активи 

подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа 

следва да са свързани с: - преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на 

Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с 

изключение на рибни продукти;-  развитие на нови продукти, процеси и технологии за 

продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския 

съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.                                                          

Подпомагат се: -Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, 

включително такива свързани с къси вериги на доставка;  Инвестиции свързани с 

изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи 

необходими за производството и маркетинга;   -Инвестиции в инсталиране на нови 

машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;                                                                                                                                                                                                             

-Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и 

сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;  -Инвестиции в 

специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, 

включително хладилни транспортни средства ;  -Инвестиции свързани с внедряването 



на системи за управление на качеството;-Инвестиции за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; -Инвестиции за 

постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни 

съоръжения                                                                                                                                                                                                                                                          

В следните сектори:                                                                                                                                     

1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи 

мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни продукти;3. Плодове и зеленчуци, 

включително гъби; 4. Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, 

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

пчелни продукти; 5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 6. Растителни и 

животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на маслиново масло;7. Технически и медицински култури, включително 

маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия 8. Готови храни 

за селскостопански животни (фуражи); 9. Гроздова мъст, вино и оцет.                                                                                                

Допустими получатели на финансова помощ:                                                                                    

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане са:                                                                                                             

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 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите.                                                                                                                  

Получателите  на финансова помощ  трябва да имат постоянен адрес (за физическите 

лица) и седалище и адрес на управление ( за юридическите лица) на територията на 

МИГ-Тунджа.                                                                                                                                 

Допустими дейности:                                                                                                             

Подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез:                                                                                                                                    

1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или                                                                                                                              

2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или                                                                  

3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или                                                     

4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или                                                

5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или                               

6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или                                                                                                                                              

7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или                                                        

8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 

9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, 

и/или                                                                                                                                                             

10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти.                                                                                                        



Дейностите трябва за се изпълняват на територията на МИГ –Тунджа.                          

Допустими разходи:                                                                                                                                  

В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година   финансовата помощ по мярката се предоставя под 

формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. 

Помощ се предоставя за  материални инвестиции, включващи:                                          

1.Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими 

активи необходими за производството и маркетинга; 2.Разходи за закупуване и 

инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес 

и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и 

съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и 

процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска 

първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за 

подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните; 

3.Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни 

такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и 

произвеждани от предприятието;4.Разходи за изграждане и/или модернизиране на 

лаборатории за нуждите на предприятието;5.Разходи за инвестиции за постигане на 

съответствие с новоприети стандарти на Общността; 6.Разходи закупуване на земя, 

необходима за изграждане/ модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 

активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на 

допустимите инвестиционни разходи /.                                                                         

Подпомагат се  и нематериални инвестиции, включващи:                                                                            

1.Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична 

и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 

допустимите инвестиции по проекта. ;2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти 

права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за 

изготвяне и изпълнение на проекта”; 3.Закупуване на софтуер; 4 Разходи, свързани за 

достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които 

същите част от общ проект на кандидата: 5.Разходи за въвеждане на добри 

производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за 

сертификация в предприятията.                                                                                                                    

Финансови параметри на проектите:  Минималният размер на общите допустими 

разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.                               

Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 200 000 евро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Интензитет  и размер на финансовата помощ: 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. 

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат  за проекти по 

тази мярка към Стратегията за ВОМР  за периода на нейното прилагане не може да 

надвишава  левовата равностойност на 300 000 евро                                                                    



Критерии за избор на проекти  

1.Проекти с инвестиции и дейности, насочени  чувствителни сектори ( "Плодове и 

зеленчуци", "Животновъдство”, "Етеричномаслени и медицински култури")                        

2.Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до 

осигуряване на допълнителна                                                                                                                          

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

продукти                                                                                                                                                            

4. Проекти за въвеждане на енергоспестяващи технологии в преработвателната 

промишленост – инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 

ефективност на предприятието с минимум 10% - 10 точки;                                                                   

5. Проекти, свързани с въвеждането на  иновации в преработвателната                                  

6.Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост 

предприятието суровини (земеделски продукти) -  10 точки;                                                                    

Мярка 6.4. „Инвестиции в  подкрепа на неземеделски дейности” 

Цел:                                                                                                                                                             

Диверсификация  на икономиката на територията на МИГ-Тунджа;                                         

Обхват на мярката                                                                                                                                   

Мярката се прилага на цялата територия на МИГ-Тунджа, като обхватът  на 

инвестициите включва  подкрепа  за новосъздадени и съществуващи предприятия  на 

територията на МИГ  за неземеделски дейности , насочени към развитие на туризъм, 

производства, услуги и занаяти.     

Допустими получатели на финансова помощ:                                                                           

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                       

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 

Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 година относно определението за 

микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, стр. 36)                                                              

Кандидатът следва  да представи разработен бизнес план, който да показва 

икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години или 10 години при 

строително-монтажни работи;                                                                                                  

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен 

производствен обем (СПО) над левовата равностойност 8 000 евро.                                                     

Получателите  на финансова помощ  трябва да имат постоянен адрес (за физическите 

лица) и седалище и адрес на управление ( за юридическите лица) на територията на 

МИГ-Тунджа.     

Допустими дейности:     

 Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги); 

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



от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 

продукти и материали); 

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

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

ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; 

 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

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

на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

Дейностите трябва за се изпълняват на територията на МИГ-Тунджа 

В рамките на мярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение 

I на Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не 

произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия. 

При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и 

други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и 

суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. 

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 

помещения за настаняване. 

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако 

не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на 

предприятието. 

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при 

условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона 

за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с 

голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от 

суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при 

потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до 

намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 

Закона за енергията от възобновяеми източници). 

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и 

дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 

18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на 

енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба. 

Допустими разходи:  

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие 

на неземеделски дейности в селските райони, включващи: 



а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до 

пазарната стойност на активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 

техническа осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер 

и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и 

„г“. 

Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 

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

подпомагане, с изключение на общите разходи, които следва да  са извършени не по-

рано от 1 януари 2014 г. 

Финансови параметри на проектите: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5 000 евро                                                                                                     

Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 150 000 евро 

Интензитет  и размер на финансовата помощ: 

Финансовата помощ е в размер  на  75% от общите допустими разходи  по проекта и 

при спазване на правилата за „минимална помощ“ в съответствие  с условията на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно 

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

съюз към помощта de minimis. 

Критерии за избор на проекти  

1.Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“ -                                           

2.Проекти за производствени дейности                                                                                               

3.Проекти за развитие на селски, еко, културен туризъм и др. алтернативни форми на 

туризъм                                                                                                                                              

4.Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до 

осигуряване на допълнителна заетост 

5.Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за 

който кандидатстват                                                                                                                   

6.Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване         



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

всички видове малка по мащаби инфраструктура”                                                           

Цел:                                                                                                                                                                  

Насърчаване на  социалното приобщаване, намаляването на бедността и 

икономическото развитие на територията на МИГ-Тунджа;                                                                     

Обхват                                                                                                                                                                

Мярката се прилага на цялата територия на МИГ-Тунджа, като обхватът  на 

инвестициите включва създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура – общински пътища,улици, тротоари, площи 

за широко обществено ползване, социална, спортна и културна инфраструктура, 

подобряване на енергийната ефективност на общински сгради за обществени услуги, 

общинска образователна инфраструктура с местно значение. 

Допустими получатели на финансова помощ: 

 Община „Тунджа”  – за всички допустими дейности; 

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ, регистрирани по Закона по 

ЮЛНЦ - за дейности свързани със социалната и спортната инфраструктура и 

културния живот; 

 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища-  за дейности, 

свързани с културния живот; 

Получателите  на финансова помощ  трябва да имат  седалище и адрес на управление  

на територията на МИГ-Тунджа. На основание чл. 18 ал.2 т.1  от Наредба № 22 от 14 

декември 2015 година на МЗХ  това изискване не се прилага за община  „Тунджа”, като 

получател на финансова помощ.                                                                                                        

Допустими дейности:                                                                                                                                

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

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

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

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение;                                                                                                                                                            

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

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца и 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, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура;                                                                                                                                                       

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 

включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства;                                                                                                                                            

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

инфраструктура с местно значение в селските райони.                                                          

Дейностите трябва за се изпълняват на територията на МИГ –Тунджа.                                

Допустими разходи                                                                                                                       

Допустими за финансова помощ са следните разходи:                                                                           

1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или 



реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно 

допустимите за подпомагане дейности , които са:                                                                                            

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;                                          

б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква 

„а“.                                                                                                                                                           

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната 

им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за 

подпомагане дейности;                                                                                                                                                        

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 

регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;                                                                   

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 

на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, 2 

и 3.                                                                                                                                                

Допустимите  разходи, свързани с проекта  не може да надхвърлят стойности, които са 

уредени нормативно в приложимата към мярката съответна  Наредба на МЗХ.                      

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.                                                                             

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по  т. 4, са допустими, 

ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали 

всички свързани с тях плащания са направени.                                                                                

Авансови плащания са допустими, когато се подчиняват на условията на чл. 63 от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013.                                                                                                       

Финансови параметри на проектите:                                                                                     

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 2500 евро                                                                                                      

Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 200 000 евро                                                                                                                                        

Интензитет  и размер 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 за проекти, които след извършване на инвестицията 

ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане 

разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.                                                      

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията 

ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.  

Критерии за избор на проекти 

1. Брой население на територията1  което ще се възползва от подобрената 

инфраструктура  и обхвата на териториално въздействие .                                    

2.Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите   дейности                                           



Цел:                                                                                                                                                                                 

Разгръщане на потенциала за развитие на туризма на територията на МИГ –Тунджа;                                                                                                                                     

- Опазване, популяризиране и развитие на природното и културно-историческо 

наследство на територията, като основа за развитие на туристически дейности. 

Обхват                                                                                                                                                

Мярката се прилага на цялата територия на МИГ-Тунджа, като обхватът  на 

инвестициите включва  подкрепа за инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, 

закупуване на оборудване и/или обзавеждане  на публична инфраструктура за отдих, 

туристическа информация  и малка по мащаб туристическа инфраструктура 

 Допустими получатели на финансова помощ: 

 Община „Тунджа”; 

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ, регистрирани по Закона по 

ЮЛНЦ); 

   

 Получателите  на финансова помощ  трябва да имат  седалище и адрес на 

управление  на територията на МИГ-Тунджа. На основание чл. 18 ал.2 т.1  от 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 година на МЗХ  това изискване не се прилага 

за община  „Тунджа”, като получател на финансова помощ.                                                                                                            

Допустими дейности:     

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на 

местното природно и културно наследство; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и 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; 

 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). 

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности, свързани с опазването, 

популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и 

световно значение. 

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

туристическа инфраструктура” 



Дейностите трябва за се изпълняват на територията на МИГ -Тунджа 

Допустими разходи 

Допустимите разходи се свеждат до: 

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане 

до пазарната цена на актива; 

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост; 

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 

софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и 

„г“. 

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 

подпомагане по мярката. 

Разходи различни от посочените в т. „б“, 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. 

Финансови параметри на проектите: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5 000 евро                                                                                                            

Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 150 000 евро 

Интензитет  и размер на финансовата помощ: 

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи 

финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за 

генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ 

разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите 

е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на 

приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. 

Максималният общ размер на финансовата помощ получена по мярката за един 

кандидат  за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава  

левовата равностойност на 100 000 евро за ЮЛНЦ  и 150 000 евро за общини 



Критерии за избор на проекти       

1. Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите дейности, 

по данни на НСИ към 31.12. на годината, предхождаща годината на кандидатстване;                            

2. Проекти, с интегриран принос към развитие на туризма на територията на МИГ 

3.Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности                     

 

 

                                                                                 



Мерки, 

извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013, 

но 

съответства

щи на 

целите на 

регламента 

(финансира

ни от 

ЕЗФРСР) 

Мярка 20 „ Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство,                    

изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа” 

  

Финансови параметри 

 Минимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност 

на 1000 евро  

 Максимален размер на допустимите разходи за проект – левовата равностойност 

на 15 000 евро 

Интензитет на финансовата помощ 

1. 100 %  за получател  публично лице и проектът не генерира приход; 

2. 70 %  за получател публично лице и проектът генерира приход; 

3. 60 % за получател частно лице, в т.ч. ЗП, предприятия, регистрирани по ТЗ и Закона 

за кооперациите; 

Критерии  за избор на проекти: 

1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска или Читалища  

2. Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране на 

местни продукти, услуги,  природно, историческо и  културно наследство                    

3. Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или 

малцинствени групи  

ОПОС 

(ЕФРР) 
Стратегията за ВОМР не предвижда мерки по ОПОС 

ОПНОИР 

(ЕСФ) 
 Не приложимо 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 

 1.1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за 

заетост“  

 

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, 

Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните 

лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и 

чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година 

Цели:  

 Насърчаване на местни инициативи за заетост в подкрепа на безработни или 

неактивни лица, подобряване на равния достъп до възможностите за учене през 

целия живот за всички възрастови групи и валидиране на придобитите 

компетенции 

 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на 

възраст от 30 и 54 г. включително; 

 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско 

образование на възраст от 30 и 54 г., включително; 

 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54-

годишна възраст. 



Обхват на мярката:  

Териториален обхват: Целевата територия на МИГ -Тунджа. 

 

Допустими получатели: (допустими типове бенефициенти и мотиви за техния 

избор): 

Община Тунджа. Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на 

труда; работодатели; неправителствени организации; обучителни организации. ( 

Допустими дейности: 

 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни 

лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост; 

 Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно 

упражняването на трудови и осигурителни права; 

 Психологическо подпомагане; 

 Предоставяне на мотивационно обучение; 

 Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или 

придобиване на нова; 

 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности; 

 Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение; 

 Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване; 

 Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от 

групите в неравностойно положение на пазара на труда; 

 Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от 

групите в неравностойно положение на пазара на труда; 

 Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при 

наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с 

предоставянето на посреднически услуги за работодателите. 

Допустими разходи: 

Допустимите разходи се определят съгласно изискванията на Глава 5, Раздел I от 

ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент 

№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото 

национално законодателство за финансовата рамка 2014–2020 г  

Финансови параметри за проектите:  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5 000 евро.  

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 200 000 евро (391 166 лева).  

Размер и Интензитет на финансовата помощ: 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:  

По  критерии  за ОП РЧР, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и 

задължително се прилагани за всички мерки с финансиране от ОП РЧР.  

 

Мярка 2.2.3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, 

подобряване достъпа до социални  и здрави услуги и по-добра пригодност за 

заетост“   

 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 

Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване 



на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година 

Цели:  

 Подобряване на достъпа до социални услуги и активно приобщаване за 

социално включване, насърчаване на равните възможности и по-добрата 

пригодност за заетост; 

 Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с 

увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след 

предоставени интегрирани мерки за социално включване; 

 Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят 

работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез 

интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства. 

 

Обхват на мярката:  

Териториален обхват: Целевата територия на МИГ -Тунджа. 

 

Допустими получатели: (допустими типове бенефициенти и мотиви за техния 

избор): 

Община Тунджа. Неправителствени организации; организации, предоставящи 

посреднически услуги на пазара на труда; доставчици на социални услуги; доставчици 

на здравни услуги; регистрирани поделения на вероизповеданията, които имат 

седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ-Тунджа  и ще 

осъществяват дейностите по проекта на същата територия на действие. На основание 

чл. 18 ал.2 т.1  от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година на МЗХ  изискването за 

седалище и адрес на управление не се прилага за община  „Тунджа”, като получател на 

финансова помощ. 

Допустими дейности: 

 Предоставяне на услуги за семейства с деца (вкл. деца с увреждания), услуги по 

превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и др.) и на подкрепящи 

услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда; 

 Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на 

лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства; 

 Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи чрез 

интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в 

общността; 

 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви 

действия, насочени към уязвими групи; 

 Местни социални дейности за социално включване. 

В сферата на здравеопазването ще бъдат подкрепяни съпътстващи дейности, насочени 

към осигуряване на информационно-образователни и здравно-консултативни услуги за 

превенция и здравословен живот. Където е необходимо ще бъде улесняван и достъпа до 

здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, 

осигуряване на по-високо качество на живот и пригодност за заетост, като напр. 

иновативни междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия, 

социална услуга в общността и други, според индивидуалните потребности на човека с 

увреждане. 

 



 

Допустими разходи: 

Допустимите разходи се определят съгласно изискванията на Глава 5, Раздел I от 

ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент 

№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото 

национално законодателство за финансовата рамка 2014–2020 г.  

Финансови параметри за проектите:  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 20 000 евро.  

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 200 000 евро (391 166 лева).  

 

Интензитет и размер  на финансовата помощ: 

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

разходи. 

 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:  

По  критерии са общи за ОП РЧР, одобрени от Комитета за наблюдение (КН) на 

програмата, които задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от ОП 

РЧР.  

ОПИК 

(ЕФРР) 

  

Мярка 2.2.1. „Подобряване на производствения капацитет в  малките и средни 

предприятия (МСП)“  

 

Цели:  

 Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности 

за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни 

дейности 

 Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП 

 Обхват на мярката:  

Териториален обхват: Цялата територия на МИГ-Тунджа. 

Секторен обхват: По Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж“ се 

предвижда подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП).  

Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа дейност по 

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от посочените групи 

сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.  

Допустими получатели: 

Малки и средни предприятия (МСП) - търговци по смисъла на Търговския закон или 

Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 

651/2014. Допустимите получатели трябва да имат седалище и адрес на управление на 

територията на действие на МИГ -Тунджа и да осъществяват дейностите по проекта на 

същата територия на действие.  

Допустими дейности: 

Допустимите дейности трябва да попадат в обхвата на Инвестиционен приоритет 2.2: 

„Капацитет за растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет 



за растеж“, Тематична цел 3: „Повишаване на конкурентоспособността на местните 

икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и 

алтернативни дейности“ в секторите, изведени като приоритетни съгласно НСНМСП 

2014-2020: 

Дейностите по проектите към мярката трябва да се осъществяват на територията на 

МИГ -Тунджа.  

Допустими разходи: 

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ), приложимите подзаконови нормативни актове и национално 

законодателство, и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

Финансови параметри за проектите: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 50 000 евро.  

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект към 

многофондова стратегия за прилагане на подхода ВОМР, който може да бъде 

предоставен на бенефициент по ОПИК 2014-2020, се определя в нормативния акт по 

чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).  

Интензитет и размер  на финансовата помощ: 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за малки предприятия е  

до 90%  от общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:  

Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се 

определя в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление 

на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

ПМДР 

(ЕФМДР) 
 Не приложимо 

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) 
2 800 000  50,51 

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 600 000 10,82 

4.2 
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 
400 000 7,22 

6.4 
Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности 
500 000 9,02 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 000 000 18,04 



7.5 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

300 000 5,41 

    

  

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) 

 133 000 2,40 

20 

Маркетинг, популяризиране и сертифициране на 

местното наследство,  изделия и храни на 

територията на МИГ-Тунджа 

133 000 2,40 

  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)     

  неприложимо     

  Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)     

  неприложимо     

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)  1 460 000 26,34 

1.1.1. 

Достъп до заетост за търсещите работа и 

неактивните лица, трайно безработни и лица, 

отдалечени от пазара на труда чрез местни 

инициативи за заетост 

  460 000 8,30 

2.2.3 

Активно приобщаване с оглед насърчаване на 

равните възможности, подобряване достъпа до 

социални услуги и здравни услуги и по-добра 

пригодност за заетост 

 1 000 000 18,04 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)  1 150 000 20,75 

2.2.1 
Подобряване на производствения капацитет в  

малките и средни предприятия (МСП) 
 1 150 000 20,75 

  Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

  неприложимо     

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 5 543 000 100 % 

  

  
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие 
977 000 24,98% 

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

 Разпределението на бюджета по мерките, включени в Стратегията за ВОМР е съобразено с 

основните цели, приоритети и специфични цели, свързани с развитието на територията, както и от 

потребностите,  с инвестиционните намерения, проектната готовност и финансовите възможности за 

съфинасиране  на дейностите от страна на потенциалните бенефициенти.    

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

Планът за действие отразява   взаимовръзката между  целите, формулирани на база на изведените в 

анализа на територията нужди и потенциал за развитие, интервенциите съобразно заложените мерки  



и желаните резултати и се определя съгласно процедурите за прием и оценка на проектите съгласно 

Наредба № 22 на МЗХ. 

8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 

капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на 

специфичната уредба относно оценката: 

8.1.Организационна структура на МИГ 

- организационна 

структура /схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.Управление на МИГ 

- органи за управление и 

контрол; 

Управлението на МИГ-Тунджа се  извършва от  9 членен колективен 

управителен орган – Управителен съвет (УС), чиито правомощия са 

уредени  в  Устава на Сдружението.  Оперативното управление и 

прилагане на Стратегията  за Водено от общностите местно развитие ще  

се осъществява от оперативен управленски и изпълнителен екип 

сформиращи звеното за администриране на проекти по СВОМР:, в 

състав: изпълнителен директор, експерт по прилагане на дейностите на  

стратегията за Водено от общностите местно развитие  и технически 

сътрудник.  Счетоводното обслужване  ще бъде възложено като външна 

услуга на специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона 

за счетоводството. 

- описание на позициите 

и изискванията към 

изпълнителния директор 

и персонала. 

Изпълнителният директор  и останалия персонал на МИГ трябва да 

отговарят на минималните изисквания, поставени към тях в Наредба № 

22 от 14.12.2015 година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2. 

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

 МИГ-Тунджа е учредена през 2010 година в рамките на реализацията на проект  № 431-2-03-30 

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна 

група  на територията на Община Тунджа, област Ямбол”, изпълняван от община „Тунджа” и 

финансиран по под-мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) по 

договор № РД 50-235 / 03.06.2009.  В изпълнение на договор №  РД50-141/13.10.2011 година МИГ-

Тунджа успешно прилага и своята първа Стратегия за местно развитие за периода 2011-2015 година.  

Управленски и оперативен щатен персонал  

(Звено за администриране на проекти по СВОМР) 
 

Експерт по  прилагане 

СВОМР 

Общо събрание на 

 МИГ-Тунджа 
  

Управителен  съвет  

 
 

Изпълнителен 

директор 

Технически 

сътрудник 

Комисия за избор на проекти 
 

Други помощни органи 
 



8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

За отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията за ВОМР  МИГ – Тунджа, чрез своите 

органи за управление,  ще осъществява процес на наблюдение и оценка, чиято основна задача е 

контрол на качеството на изпълнението на СВОМР  като се осигурява информация за финансовите 

параметри и резултатите от прилагането на СВОМР с оглед отчитането на нейното изпълнение от 

една страна и взимането на решения по отношение дейността на МИГ и потенциалната 

необходимост от актуализация, от друга.  

9. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

 

 Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на принципа на 

равенство между половете; 

 Принципът за равенство между половете ще бъде последователно 

интегриран в прилагането на стратегията 

 

- допринасяне за 

утвърждаване на принципа 

на равните възможности; 

Представители на всички общности участваха в консултациите при 

изготвянето на стратегията.  

- създаване на условия за 

превенция на 

дискриминацията. 

 При  прилагането на СВОМР ще бъдат положени специални усилия, 

недопускащи дискриминация   

 Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

.При разработването на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и взето под внимание 

съществуващото ниво на екологично натоварване на природните елементи на  територията ( почви, 

вода, въздух) и чрез мерките се цели  запазване и евенуално намаляване, а не увеличаване на 

степента на екологична натовареност на компонентите на природната среда. 

 Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

Всички  приоритети , специфични цели и операции на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие  са съобразени с  политиките/действията на Общността по отношение на насърчаване на 

заетостта и конкурентоспособността. Целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР, респективно 

планираните интервенции, са директно насочени към насърчаване на заетостта и 

конкурентоспособността. , като това се подкрепя както от ПРСР, така и от ОПИК.  

 Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

Стратегията за ВОМР на МИГ –Тунджа включва мерки, които се финансират от Европейския фонд 

за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и 

от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2014-

2020”. Тези мерки пряко допринасят за постигането на целите на тези две ОП. 

 


