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НАСОКИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

(резюме) 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани 

резултати: 

Прилагането на подхода „ВОМР“ цели: 

1. да насърчи социалното приобщаване и намаляването на бедността; 

2. да развива интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително на дейности за 

превенция и управление на риска и за използване на потенциала на културното наследство; 

3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; 

4. да насърчи устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната 

сила; 

5. да повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на 

местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво 

производство на аквакултури; 

6. да подобри качеството на образованието и да повиши квалификацията на населението. 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретна 

стратегия за ВОМР и за конкретен проект: 

Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план на една стратегия за 

ВОМР е от: 

1. Програмата за развитие на селските райони - в размер до левовата равностойност на: 

а) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители 

включително; 

б) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население над 15 000 жители; 

2. Програмата за морско дело и рибарство - в размер до левовата равностойност на 50 000 

евро, когато стратегията се прилага от МИГ. 

3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - в размер до левовата 

равностойност на 760 000 евро. 
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4. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - в размер до левовата 

равностойност на: 

а) 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители; 

б) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 жители 

включително; 

в) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с над 45 000 жители. 

5. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - в размер до 

левовата равностойност на 500 000 евро. 

6. Оперативна програма „Околна среда“ - в размер до левовата равностойност на 60 евро за 

1 хектар при изпълнение на консервационни мерки съгласно Националната приоритетна 

рамка за действие по НАТУРА 2000; максималният размер на финансиране на една стратегия 

се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се 

предвиждат инвестиционни дейности. 

Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР, 

финансиран от ЕЗФРСР е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро. 

Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР, 

финансиран със средства от ПМДР, от ОПРЧР, от ОПИК, от ОПНОИР и от ОПОС се определя 

в ПМС № 161. 

 

Допустими кандидати: 

Местна инициативна група - юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство и: 

1. има колективен върховен орган, чиито членове задължително са общината/ите от 

територията на действие на МИГ; членове на колективния върховен орган могат да бъдат: 

а) физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на 

МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие 

на МИГ; 

б) клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ 

най-малко 5 години преди подаване на формуляра за кандидатстване; 

2. има колективен управителен орган в състав не по-малко от 5 лица, които имат постоянен 

адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица, или имат 

седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически 

лица; 
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3. съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“, или съкратено 

МИГ, и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ; 

4. има седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките на 

територията, на която МИГ осъществява дейността си; 

5. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в 

колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право 

на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

6. включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от 

местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР включително уязвими 

групи и малцинства (когато е приложимо). 

Дейности, допустими за финансиране: 

Допустими за финансиране са дейности по проекти към мерките от одобрената стратегия за 

ВОМР. Дейностите от мерките следва да отговарят на указанията по § 3 от ЗР на 

Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите за ВОМР на съответната 

програма. 

Финансовата помощ е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на 

целите на всяка програма участваща в стратегията за ВОМР: 

1. за ЕЗФРСР: 

а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие 

на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ 

интерес; 

в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни 

в развитието на територията като основа за териториално развитие; 

г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер. 

2. за ОПИК: 

а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) за 

пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и 

ресурсоемкостта на производството на тези територии; 

б) насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации от 

и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и 

иновации; 
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в) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови 

устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности 

за повишаване на доходите му. 

3. за ПМДР: 

а) добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и 

насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов 

и аквакултури; 

б) подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, 

ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и 

аквакултури; 

в) подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и 

аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на 

климата; 

г) насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за 

рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно 

наследство; 

д) засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на 

местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности; 

4. за ОПОС 2014 - 2020 г. - подобряване на природозащитното състояние на видове и 

местообитания от мрежата Натура 2000. 

5. за ОПРЧР: 

а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по 

отношение на пазара на труда и социалното включване; 

б) устойчива и качествена заетост за уязвими групи; 

в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-

голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса; 

г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите; 

д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в 

риск от социално изключване лица. 

6. за ОПНОИР 2014 - 2020 г. 

а) повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места; 

б) подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места; 
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в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от 

училище и на ранно/преждевременно напусналите училище. 
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