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1. Описание на МИГ: 

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

– списък на общините, 
обхванати от МИГ; 

Територията на Сдружение „МИГ Ботевград“ обхваща всички населени 
места в рамките на общината. 

– списък на населените 
места, обхванати от 
МИГ; 

гр. Ботевград (19 456 жители), с. Боженица (117 ж.), с. Врачеш (3 296 ж.), 
с. Гурково (276 ж.), с. Елов дол (35 ж.), с. Краево (117 ж.), с. Липница 
(120 ж.), с. Литаково (1 835 ж.), с. Новачене (1 181 ж.), с. Радотина (171 
ж.), с. Рашково (124 ж.), с. Скравена (1 709 ж.) и с. Трудовец (3 071 ж.). 

– брой жители на 
териториите, обхванати 
от МИГ. 

31 514 жители към 31.12.2016 г. по данни на НСИ 

1.2. Карта на територията: 

 

 
Община Ботевград се намира в 
югозападен район за планиране и е 
четвъртата по големина община в 
област София. Заема площ от 519 
км2, което е 7.3% от площта на 
областта. 
В административно отношение 
община Ботевград граничи с 
общините Правец, Етрополе, Горна 
Малина, Елин Пелин, Своге, Мездра 
и Роман. 

 

2. Описание на процеса на участие на общността в разработване 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 Ботевград беше 
разработена чрез процес, основан на принципа „отдолу-нагоре“, който демонстрира на 
практика прилагането и ефективността на този подход и който продължи около една година. 
В него участваха различни заинтересовани страни от територията. Той беше целенасочено и 
мащабно организиран и се превърна в събитие за общностите във всички по-големи 
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населени места, предизвиквайки вълнение и надежда за промяна сред активистите на 
общината. 
Процесът се състоя в обучение и консултиране на членовете на МИГ, формиране на 
експертна група за разработване на Стратегията, провеждане на срещи със заинтересованите 
страни преди изготвянето на Стратегията, провеждане на количествено проучване сред 502 
жители на територията, провеждане на две фокус групи с активисти на общността, 
включително с цел обобщаване на информацията,  събрана от срещите с населението, 
събиране на писмени предложения чрез интернет сайта на общината и всички възможни 
информационни канали и разработване на Стратегията от експертния екип, проведено при 
следните стъпки: 

- Изготвяне на концепция и нейното публикуване на сайта на МИГ Ботевград 
(http://www.mig.botevgrad.bg); 

- Обсъждане на концепцията с представители на всички заинтересовани страни; 
- Отразяване на важни проблеми, предизвикателства и предложени решения и 

финализиране на концепцията; 
- Представяне на концепцията пред УС и ОС на МИГ и одобряване;  
- Обсъждане и приемане на Стратегията за ВОМР от представители на всички 

заинтересовани страни.  
Процесът на разработване на Стратегията, спомогна за административното укрепване и 
увеличаване на структурата на Местната инициативна група. По време на проведените 
обсъждания и дебати бе демонстриран голям интерес от заинтересованите лица от 
територията. 
Благодарение на това във върховния колективен орган на МИГ Ботевград бяха приети 
допълнителни членове, като към момента МИГ Ботевград обхваща 37 члена, от които: 

- Община Ботевград; 
- 6 НПО, сред които организации, работещи за защита на правата на младите хора и 

социално развитие на младежи от територията на МИГ, като Сдружение с 
нестопанска цел „Младежко движение за развитие на селските райони в България“, 
сдружения за опазване на околната среда и културата на територията на МИГ 
/Сдружение „Трудолюбци“ и Сдружение „Живот в хармония“/ както и организации 
работещи за интеграция на етносите и хората с увреждания на територията на МИГ, 
като Сдружение „Избор за утре“ – гр. Ботевград; 

- 4 читалища от гр. Ботевград, с. Трудовец, с Врачеш и с. Скравена; 
- 8 неформални граждански сдружения, групирани по различни интереси, като 

журналистика, спорт, туризъм, граждански инициативи, представители на хора с 
увреждания и представители на ромски етнос; 

- 15 фирми, регистрирани и работещи на територията на МИГ, представители на 
стопанският сектор; 

- физически лица (стопански сектор) – 3 бр. , от които 2-ма земеделски стопани и един 
практикуващ адвокат; 

МИГ Ботевград, е учреден през 2016 година, което не позволи на инициативната група да 
кандидатства по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР”. Въпреки това, 
благодарение на средства, събрани от членовете на групата и получено целево подпомагане 
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от Община Ботевград, бяха реализирани редица активности за консултиране и включване на 
всички заинтересовани страни в процеса на създаване на местното партньорство и 
разработване на стратегия съгласувана с потребностите на територията на МИГ. 

За периода от 2016 г. до сега бяха проведени следните дейности: 

Дата на 
проведено 

събитие 
№ Вид среща Място 

Брой 
при-

състващи 
по 

списък 

01.02.2017 1 Среща обсъждане  с ОС на МИГ  на 
проекта на стратегията за ВОМР гр. Ботевград 29 

03.07.2017 2 
Обществено Обсъждане на проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на „МИГ Ботевград“ 

с. Боженица 24 

06.07.2017 3 
Обществено Обсъждане на проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на „МИГ Ботевград“ 

с. Рашково 24 

10.07.2017 4 
Обществено Обсъждане на проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на „МИГ Ботевград“ 

с. Трудовец 26 

13.07.2017 5 
Обществено Обсъждане на проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на „МИГ Ботевград“ 

с. Скравена 24 

26.07.2017 6 
Обществено Обсъждане на проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на „МИГ Ботевград“ 

гр. Ботевград 57 

          

16.01.2017 2 

Информационна среща за запознаване на 
местното население с проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Ботевград“. 

гр. Ботевград 11 

11.04.2017 3 
Информационна среща за представяне на 
проекта на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие 

гр. Ботевград 15 

23.06.2017 4 Семинар - туризъм гр. Ботевград 49 

03.07.2017 5 

Информационна среща за запознаване на 
местното население с проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Ботевград“. 

с. Липница  и 
Елов дол 

24 

05.07.2017 6 

Информационна среща за запознаване на 
местното население с проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Ботевград“. 

с. Радотина 25 

11.07.2017 7 

Информационна среща за запознаване на 
местното население с проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Ботевград“. 

с. Гурково 19 

12.07.2017 8 
Информационна среща за запознаване на 
местното население с проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 

с. Литаково 12 
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местно развитие на МИГ „Ботевград“. 

16.08.2017 9 

Информационна среща за запознаване на 
местното население с проекта на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Ботевград“. 

гр. Ботевград 18 

     

15.02.2017 1 

Обучение тема:„Анкетно проучване по 
кметства в Община Ботевград и 
последващи действия, свързани със 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие.“ 

гр. Ботевград 13 

11.03.2017 2 

Обучение  на тема: „Подходът ВОМР. 
Как младежите могат да се включат в 
развитието на община Ботевград чрез 
стратегия ВОМР“ 

гр. Ботевград 7 

14.08.2017 3 

Обучение на лидери от ромския етнос зна 
тема „Подходът ВОМР. Как младежите 
могат да се включат в развитието на 
община Ботевград чрез стратегия ВОМР“ 

гр. Ботевград 23 

22.08.2017 4 
Обучение  на тема:  
„Ползи и предизвикателства при 
прилагане на СВОМР. Добри практики“. 

гр. Ботевград 22 

В рамките на проведените информационни срещи, обществени обсъждания и мероприятия 
за популяризиране на СВОМР на територията на МИГ Ботевград, бяха събрани повече от 
1200 подписа за подкрепа от заинтересовани лица. 

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

В процеса на разработване на Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Ботевград“ взеха 
активно участие заинтересовани лица, разпределени в следните категории: 

• Представители на ОС и УС на МИГ Ботевград; 
• Представители на общинската администрация; 
• Представители на местния бизнес; 
• Регистрирани земеделски стопани; 
• Представители на НПО сектора; 
• Представители на гражданското общество; 
• Представители на читалища, училища, музеи и спортни клубове; 
• Местни поделения на вероизповедания; 
• Външни експерти; 
• Представители на уязвими и малцинствени етнически групи. 

3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 

Население и демографски процеси 
Приблизително 62 % от населението на територията на МИГ Ботевград е концентрирано в 
общинския  център. Гъстотата на населението на територията възлиза на 60.7 жители/км2. 
Съотношението по пол показва превес на жените, които по данни на НСИ представляват 51 
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% от населението (16 215). За 2016 г. механичният прираст е отрицателен със стойност от – 
114 жители. За периода 2010 – 2016 г. населението на община Ботевград намалява с 6 % от 
33 529 на 31 514 жители съгласно официални данни на НСИ. Населението в трудоспособна 
възраст наброява 18 684 жители и представлява 59 % от общото население. От населението в 
трудоспособна възраст 64 % е съсредоточено в общинския център. В надтрудоспособна 
възраст са общо 7 745 жители или 24 % от населението на територията. Средногодишно 
делът на официално регистрираните безработни от населението на общината в 
трудоспособна възраст е 9.6 %, което е 2.7 % пункта по-висока стойност от средната за 
страната. Сред безработните най-много са във възрастовите граници между 30 и 44 години и 
над 50 години – по около 400 човека във всяка от групите, като безработните жени в 
общината са с около 100 повече от мъжете. 
Високото ниво на безработица се дължи на несъответствие между търсенето и 
предлагането по отношение на качествата и очакванията на квалифицираната  
работна сила. От една страна местният бизнес отчита недостиг на квалифицирана работна 
ръка, най-вече кадри на средно техническо ниво, което е сериозна пречка пред развитието 
му. От друга страна, квалифицираните млади хора, които напускат общината не намират 
нивото на заплащане и условията за работа на местните фирми достатъчно привлекателни.  
Безработицата се дължи също така и на факта, че в общината няма достатъчно 
предлагане на работни места за хора с ниско ниво на образование или 
неквалифицирана работна сила – броят  на регистрираните жители без специалност и 
професия са 50 % от общо официално регистрираните безработни (607). Представителите на 
ромската етническата група са около една трета от безработните в трудоспособна възраст 
(431). Съгласно последни данни, етническият състав на територията се формира основно от 
83 % българи и 8.5 % роми.  
Следва да се отбележи, че на територията на МИГ живеят заради постоянната си трудова 
заетост определен брой хора без местна регистрация, с които населението наброява 33 000, а 
заедно с работещите на територията на МИГ хора от други населени места, населението 
достига до 35 250 човека. Един от най-значимите проблеми на територията на МИГ е 
влошената демографската структура на населението, която отразява общите негативни 
тенденции в страната ни: миграция и емиграция на младите, ниска раждаемост, застаряване 
на населението и увеличаващо се ромско население. Една от идетифицираните нужди на 
територията на МИГ е да се предприемат действия за задържане на напускащите общината, 
особено на младите българи, за увеличаване на раждаемостта сред тях, а също така и за 
привличане на външни хора с по-високо образование, за които има условия за работа. 
Икономика на територията 
Наличието на развиваща се бизнес среда е основната предпоставка за прилагането на 
Стратегия за ВОМР. Икономиката на община Ботевград има промишлено-аграрна 
структура. Развити отрасли на промишлеността са електрониката, машиностроенето, 
химическата промишленост, металообработването, хранително-вкусовата и текстилната 
промишленост, строителството, дърводобива и производството на мебели.  
В рамките на общината функционират високотехнологични предприятия, съсредоточени 
основно в двете промишлени зони в обхвата на общинския център. На територията на МИГ 
извършват дейност МСП в следните промишлени направления: производство и монтаж на 

6 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



електронни модули, производство на бубинажни изделия, колектори за битова и 
автомобилна електроника и изчислителна техника, производство на електромери, 
производство на тапицерии и седалки за транспортни средства, изработка на заварени 
метални конструкции и машини, производство на електронни модули за бита 
инструментална екипировка, печатни платки и галванични покрития, производство на 
санитарен фаянс, първична и вторична опаковка на лекарствени продукти, производство на 
пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, 
производство на тапети, производство и търговия на хранителни добавки, ензими и 
препарати за селското стопанство и лекарствени средства за хуманна медицина, 
производство  и  търговия със стоматологично  оборудване и  консумативи, производство на 
елтабла, сейфове,  огнеупорни  каси, нестандартно оборудване и машинни детайли и др. 
В селата Врачеш, Скравена, Трудовец има сравнително добре развита икономика. 
Значителна част от населението на с. Врачеш е заето с производство на бъчви и бурета. 
Трудовец е най-добре развитото село, като на неговата територия извършват дейност 16 
предприятия. В последните години се запазват тенденциите в развитието на земеделието, 
като от  2012 г. насам се увеличава значително броят на частните земеделски стопани. 
Количеството на засетите площи се увеличава, намаляват пустеещите земи. За периода  до 
2013 г. в общината се запазват и благоприятните тенденции в развитието на 
животновъдството, като нараства броят на отглежданите животни. На територията на 
община Ботевград извършват дейност 270 земеделски производители, 8 земеделски 
кооперации, 3 земеделски и 2 пчеларски сдружения. 
През последните години  общината  провежда активна политика за привличане на 
инвестиции, чрез разширяване на средствата за предоставяне на актуална информация за 
развитие на бизнес инвестиции  –  картотекиране на свободните терени, изготвяне на 
проспекти с пълно описание на съществуващата инфраструктура и намерения по 
подобрението й. Общината съдейства и за подпомагане развитието на малките и средни 
предприятия. Във връзка с това е изготвен списък на подходящите за инвестиции празни 
парцели на територията на общината, който е на разположение на заинтересованите  лица. 
Разкрито е „Информационно гише на предприемача” за преодоляване на административните 
бариери пред малкия и средния бизнес. 
Въпреки наличието на потенциал за бизнес развитие и активно действащи предприятия на 
територията сред голяма част от микро и малките предприятия в общината като основен 
икономически проблем е идентифициран и разискван с местната общност недостигът на 
финансови средства за инвестиции в местното развитие. Той се възприема като хроничен 
за страната проблем и въпреки че община Ботевград има по-добри икономически показатели 
отколкото много други селски общини, той е бариера пред развитието на всички сфери и 
дейности с потенциал. 
Природни забележителности и културно-историческо наследство 
На територията на МИГ функционират 13 читалища в гр. Ботевград, и селата Боженица, 
Врачеш, Гурково, Краево, Липница, Литаково, Новачево, Радотина, Рашково, Скравена, 
Трудовец, Елов дол. Община Ботевград притежава значимо културно наследство, 
включително редица регистрирани паметници  с национално значение. Запазени са останки 
от старобългарски крепости, църкви, скални надписи, кладенци, паметници от античността и 
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средновековието, римска крепост, манастири и редица паметници с местно значение. В 
близост до общинския център гр. Ботевград преминава древен римски път. Културното 
наследство е представено от  архитектурно-строителни и исторически паметници и народни 
старини. Запазени са  множество църкви  и манастири  като  Врачешки манастир „Св. 
Четиридесет мъченици” западно от с. Врачеш, Скравенски манастир „Св. Николай” на СИ от 
с. Скравена, както и паметник-костница на Ботевите четници в с. Скравена. 
Часовниковата кула в град Ботевград е най-високата възрожденска кула в България с 
височина 30 м. Заедно с паметника-костница в с. Скравена са част от стоте национални 
туристически обекта. В община Ботевград функционират 16 културни институции, 4 от 
които са разположени в общинския център: исторически музей, библиотека, читалище и 
кино. В останалите населени места културната дейност е организирана в читалищата. За  
периода 2007-2013  са постигнати известни резултати в развитието на културните обекти и 
дейности на територията на общината. През 2009 г. е изграден паметник на загиналите руски 
войници при освобождението на ботевградския район по време на Руско-турската война 
1877-1878 г.,  който е част от проекта за „Рехабилитация и ремонт на ЦГЧ  –  ремонт на 
площадно пространство, паметник на руските освободители, площад „Форум”. Реализирано 
е преустройство на съдебната палата в исторически музей  и  създаване на туристически 
информационен център. Извършен е ремонт на църкви в с. Скравена и с. Новачене, както и 
ремонт на читалища в с. Новачене и с. Врачеш. През 2010 г. библиотеката в с. Скравена и 
общинска библиотека „Иван Вазов” са спечелили проекти „Глобални библиотеки“ за 
превръщането им в културно-информационни центрове. Подписан е договор за 
рехабилитация на паметниците на културата, който включва ремонт на фасадата на 
Часовникова кула и крепостта Боженишки урвич, както и консервация на надписа на Севаст 
Огнян. 
Културата придава собствен облик на общината, което е от голямо значение не само за 
цялостния й културен подем, но и за качеството на живот на хората. Част от самодейните 
художествено-творчески колективи на Ботевград привличат вниманието на много български 
и чуждестранни арт мениджъри и организатори на международни фестивали на изкуствата 
по целия свят. Всяка година Община Ботевград приема програма за честване на всички 
значими празници. Според програма за управление на Община Ботевград по отношение на 
културата е предвидено пълноценно оползотворяване чрез съвременни иновативни практики 
на наличните ресурси в сферата на културата, развитие на традиционните празнични 
концертни изяви и организиране на нови иновативни културни събития, приобщаване на 
нови градски терени в сценичното арт-пространство в Ботевград-площади, междублокови 
пространства  и паркове, градинки, реставриране и поддържане паметниците на културата в 
Ботевградска община. Въпреки реализираните проекти до момента и проектите, които са в 
процес на реализация, насочени към популяризиране на културните традиции и образ на 
дестинацията, предвидените мерки са недостатъчни. Необходими са мерки за опазване, 
консервация, социализация, промоция и реклама на културните ценности, както и ремонт и 
оборудване на читалищата във всички населени места в общината. 
Като цяло екологичното състояние на общината е добро, но от проучванията бяха 
идентифицирани два основни проблема. Незаконната сеч е най-наболелият и нашумял 
екологичен проблем в община Ботевград, превърнал се и в социален такъв, а другият е 
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липсата на целенасочени действия по консервирането на природните дадености в 
защитените територии. 
Под режим на опазване и регулирано ползване на територията на общината са видовете 
зайча сянка и лечебна иглика. Лечебни и редки растения са: балканска пищялка, обикновен 
пелин, черен пелин, ранилист, зърнастец, червен кантарион, змийско мляко, огниче, синя 
жлъчка, мразовец, момина сълза, смрадлика, кукувича прежда, вълнест зърнастец, полски 
хвощ, еньовче, обикновен риган, исландски лишей и др. От животинските видове се срещат: 
от бозайниците –  дива коза, сърна, дива свиня, елен, лисица, заек, язовец, белка; от птиците  
–  представители на семействата стърчиопашки, гълъбови, чучулиги, синигери, сива врана, 
сврака, орел; от влечугите –  обикновена усойница; земноводни –  дървесни и водни жаби, 
дъждовник, алпийски тритон. Тук се среща и черният щъркел, който е изчезващ вид. Според 
информация на „Изпълнителна дирекция околна среда“ на територията на община Ботевград 
съществуват следните защитени територии: поддържан резерват „Училищната гора“ за 
опазване на естествени дъбови гори в землището на с.  Боженица, защитена местност  
„Дренето“  за опазване на естествени дъбови гори в землище с. Литаково, защитена 
местност „Мухалница“ в землището на гр. Ботевград  –  за опазване на  уникална, непозната 
другаде периодична миграция на планинската жаба, защитена местност  „Боженишки 
Урвич“, опазваща група вековни дървета в землището на с. Боженица, природна 
забележителност  „Водна пещера“  за опазване на прилепи и характерни образувания в  
землището на  с. Липница, защитена местност  „Рудината“  за опазване на вековни букови 
гори в землището на гр. Ботевград, природна забележителност  „Елака  за опазване на 
вековни букови гори и  скални образувания  в землището на с. Врачеш, защитена местност  
„Романия“ –землището на с.Рашково, защитена местност „Висока могила“ в землището на с. 
Боженица и с. Скравена. Според данни от РИОСВ в землищата на населените места от 
общината са картотекирани и паспортизирани немалко защитени дървета. 
Образование, здравеопазване и социални услуги 
На територията на МИГ функционират 12 детски градини в рамките на гр. Ботевград, с. 
Новачене, с. Скравена, с. Литаково, с. Врачеш и с. Трудовец. Образование за населението на 
територията е осигурено чрез функционирането на 1 начално училище в с. Литаково и 8 
основни училища на територията на гр. Ботевград, с. Скравена, с. Врачеш, с. Липница, с. 
Новачене и с. Трудовец. В рамките на общината функционират и четири професионални 
гимназии: природо-математическа гимназия, професионална гимназия по техника и 
мениджмънт и техническа професионална гимназия в гр. Благоевград, както и прогимназия 
в с. Литаково. В гр. Ботевград фунционират и две висши учебни заведения: Международно 
висше бизнес училище, акредитирано от 2002 г., което осигурява възможност за обучение и 
придобиване на образователно - квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по 
специалности от професионалната област на социални, стопански и правни науки" в 
професионално направление "Администрация и управление", "Икономика" и "Туризъм" и 
Обединен технически колеж към Технически Университет-София. 
Здравното обслужване на населението се осъществява чрез отделните звена на здравната 
система-доболнична и болнична помощ. Първичната медицинска помощ се осигурява от 19 
общо практикуващи лекари. В специализираната медицинска помощ работят достатъчен 
брой лекари  по различните медицински специалности. Пет  лаборатории осигуряват 
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необходимия обем от медико-диагностични изследвания. Болничното обслужване на 
населението от общината се осигурява от МБАЛ „Ботевград” ЕООД. На територията на 
общината ФСМП осигурява спешната медицинска дейност на нуждаещите се. 
В община Ботевград е приета и действа Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги 2016-2020  г. Ежегодно се приема годишен план за действие по изпълнението на 
Общинската стратегия. Според Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-
2020, Община Ботевград е  една от трите общини /заедно  с Правец и Самоков/ с предприети 
на адекватни действия за разкриване на алтернативни услуги с цел деинституционализация. 
В община Ботевград има една специализирана институция – ДДЛРГ „Надежда” в с. Гурково, 
където се настаняват деца за отглеждане от 3 до 7 годишна възраст. Капацитетът на дома е 
22 деца. В рамките на общината функционират и два центъра за настаняване от семеен тип 
за деца/младежи с увреждания. 
На територията на МИГ функционира домашен социален патронаж, който е предпочитана 
услуга от старите хора в общината. В рамките на общината се предоставя и социалната 
услуга обществена трапезария, която осигурява безплатен топъл обяд на 54 бр. социално 
слаби лица без доходи и възрастни хора с ниски пенсии  
В гр. Ботевград функционира и дом за стари хора „д-р Адриан Атанасов”- комплекс за 
социални услуги, предоставяни на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия 
за осигурителен стаж  и възраст, включително онези от тях, които имат процент намалена 
работоспособност, установен с ЕР на ТЕЛК и които не могат сами да организират бита си 
(капацитет 60 човека). В общината се предоставя и социалната услуга „Приемна грижа” по 
проект „И аз имам семейство”, чрез която се дава възможност на деца лишени от родителска 
грижа на собствените си родители да израснат в семейна среда. 
 
Основните социални проблеми, идентифицирани от проведените проучвания са 
свързани с: 
• Наличието на няколко големи групи в неравностойното положение: населението от 

ромски произход, възрастните хора, особено тези в отдалечените населени места и 
хората с увреждания; 

• Увеличаване на ромското население, което изостава по отношение на основните 
социално-икономически показатели и интегрираността си на територията;  

• Ниско образователно и културно ниво на голяма  част от населението – основно на 
ромската етническа група, но не само;  

• Горните фактори предпоставят засилването на вредните явления – битова престъпност 
пиянство, хулиганство и водят до негативни промени в народопсихологията на 
местното общество – отчужденост, създаване на настроения на омраза, расизъм, 
негативизъм, социален нихилизъм и др. Като цяло се наблюдава спад на  културното 
ниво, не само поради материалното обедняване на населението, но и поради липсата на 
достатъчно стимули за неговото културно и духовно развитие;  

• Недостатъчно инициативност на населението за участие в социалния и културния 
живот - доброволческото движение е все още слабо и с недостатъчно покритие, 
организирани структури и прояви, макар че има такива.  

Състояние на техническата инфраструктура 
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В периода 2007-2013 г. техническата инфраструктура в общината се модернизира и 
доизгражда интензивно. Това осигурява на общината възможности за бъдещо социално-
икономическо развитие и за привличане на нови инвестиции. В рамките на всички населени 
места на територията на МИГ е осигурен достъп до електричество. Към днешна дата в 
общинския център са газифицирани всички детски градини, основни училища, болницата и  
сградите в централната градска част. През последните години  се извършва  успешно 
газифициране на  части от населените места в общината. По проекта „Газификация” е 
извършена газификация и е разширена газопреносната мрежа на 9 населени места с 
приоритетно включване на обществени заведения със социална значимост, като училища, 
детски заведения, административни сгради и др. Постигнатите резултати са: присъединеност 
на почти 100 % от населението на град Ботевград, газифициране на всички обществени 
сгради и на 80 % от частните абонати в с. Трудовец, газификация на една обществена сграда, 
8 битови абонати и 750 м по улици в с. Новачене, 14 км –  в с. Рашково; газификация на 
детска ясла, читалище, обединено детско заведение и пенсионерски клуб в с.Скравена; две 
обществени сгради и 10 битови абоната в с. Литаково, пенсионерски клуб и битови абонати 
в с. Гурково, 6 обществени сгради и битови абонати – в с. Врачеш и 10 % от с. Радотина. 
През територията на МИГ преминава път Е-79 Видин  –  Мездра  –  Ботевград  – Благоевград  
–  Кулата, който съвпада с трасето на паневропейски транспортен коридор № 4, 
осигурявайки връзка с Румъния  на север и Гърция на юг, както и път Е-83 Гара Бяла – 
Плевен – Ябланица – Ботевград, който осигурява връзка с област Ловеч. Основна 
транспортна ос е и път Е-772 Ботевград  –  Велико Търново – Варна.  
За  периода 2007-2013 г. е извършена рехабилитация на 80 км  общинска пътна мрежа в 
различни населени места: с. Трудовец, с. Новачене, с. Литаково, с. Гурково и с. Краево, 
както и на уличната мрежа във всички населени места на община Ботевград. Извършена е 
рехабилитация на бордюри в извънжилищни квартали на общинския център и 
благоустройство на улици и тротоари в цялата община. Наситената транспортна схема с 
маршрутни линии и курсове дава възможност на населението да пътува от сутрин до вечер 
от селата към града и обратно. С решение на Общински съвет – Ботевград е разкрита и 
градска линия с пет  курса, която да превозва работниците от крайните квартали до 
площадката на Микроелектроника.  През 2012 година е договорено превозвачите да 
превозват безплатно  населението с ниски доходи /пенсионери, ученици, учители, войници и 
инвалиди/. Към 2013 г. услугите на безплатния транспорт се ползват от около 4 000 човека.  
Въпреки предприетите мерки остава проблемът с амортизираната общинска пътна 
инфраструктура и необходимостта от нейната поетапна рехабилитация. Същата 
необходимост се налага и по отношение на значителна част от уличната мрежа в населените 
места. 
Малките села се снабдяват от подземни води с относително постоянно качество, но 
прогресивно намаляващ дебит. Подменени са едва 5 % от водопроводната мрежа. 
Канализационната мрежа в Ботевград е изградена на 100%, с.Трудовец  –  99 %, с. Врачеш и 
Скравена – 30-40%. В Новачене и Литаково са канализирани главните улици. За  периода 
2007-2013 г са предприети сериозни мерки за изграждане и рехабилитация на 
водоснабдителната и канализационната система в общината. До 2011 г. в община Ботевград 
са изградени общо пет пречиствателни станции за питейни води  –  две в град Ботевград и 
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три в селата Трудовец, Врачеш и Литаково. Към 2013 г. е реализирано доизграждане на 
водопроводната и канализационната мрежа в общината.: с. Трудовец, с. Новачене, с. 
Рашково,  с. Литаково, с. Гурково, с. Боженица, с. Врачеш, с. Скравена. Изграден е 2,5 км. 
довеждащ водопровод, 2 км. водохващания в м. „Буканин дол” до Чеканица 2 за осигуряване 
на вода за цялото население на гр. Ботевград. Нараства процентът на населението обслужено 
от системата за водоснабдяване, в следствие на реализираните проекти за рехабилитация и 
разширяване на водопроводната мрежа в населените места, където са се случили проектите, 
а именно: с.Трудовец, с. Новачене, с. Рашково, с. Литаково и с. Гурково. Същото важи и за 
относителния дял на населението, обхванато от канализационната система в населените 
места: с. Трудовец, с. Новачене, с. Литаково и с. Гурково. Променя се и относителният дял 
на пречистените отпадни води от общо заустените отпадни води, благодарение на 
изградените пречиствателни станции. Въпреки предприетите до момента действия в 
повечето населени места все още съществуват  проблеми и се налага подмяна на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на нова. В няколко от населените 
места се налага и изграждане на пречиствателни съоръжения:  Липница, Елов дол, Рашково, 
Краево, Гурково, Скравена, Радотина както и курорта Зелин. 
Проучване за проблеми и възможности за местно развитие 
В рамките на процеса на изготвяне на СВОМР сред населението на територията е проведено 
проучване с оглед идентифициране на проблеми и формиране на цели и приоритети, в 
рамките на което са анкетирани 502 човека през месец юни 2016 г. Дизайнът на въпросника, 
обработката и анализа бяха направени от изследователска агенция „New Point”. 
Администрирането на анкетите беше изпълнено от екипа на МИГ по време на срещите с 
населението по места както и чрез телефонни интервюта сред 50 представителя на местния 
бизнес.  
Участниците в проучването посочват спонтанно четири основни проблема, сред които на 
първо място хората от общината поставят липсата на среда за развитие на младите хора и 
липсата на финансови средства, които да позволят на по-предприемчивите хора да развият 
свои дейности. На следващо място участниците в анкетата посочват като проблем трудното 
съжителство с ромския етнос, най-вероятно поради кражбите и други престъпления, 
свързани с тях, които се подреждат на второ място сред проблемите в общината. Резултатите 
от анкетата са обобщени по-долу: 
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Основни проблеми: 

 

Възможности за развитие: 

 

Анкетираните жители на територията посочват също така приоритетни области, които да 
залегнат в рамките на Стратегията за местно развитие а именно подпомагане на инвестиции 
в предприятия в сферата на промишлеността, които създават възможност за заетост и 
повишаване на доходите за населението. Като възможности за развитие въз основа на 
местните характеристики, анкетираните посочват също така необходимостта от инвестиции 
в алтернативни форми на туризъм, селско стопанство, занятчийство и горска промишленост. 
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Потенциалът за местно развитие, който ще бъде разгърнат чрез инструментите в 
рамките на подхода ВОМР, се основава на следните преимущества на територията:  
1. Наличието на достатъчно икономическа активност в общината и целеви бизнес групи, 

които могат да бъдат подпомогнати чрез Стратегията за ВОМР; 
2. Общината разполага с богат природен ресурс – предпоставка да се развиват екологични 

дейности и бизнеси; 
3. Географското положение на община Ботевград, предполага успешното развитие на 

разнообразни форми на туризъм; 
4. Наличието на човешки ресурси, които разполагат с потенциал за участие в изпълнението 

на стратегията за ВОМР; 
5. Наличието  на социален консенсус и воля за единодействие сред представителите на 

различните заинтересовани страни; 
6. Наличието на подходящи за потребностите на общината планове и стратегии, бизнес и 

социални идеи, концепции за развитие и социални технологии; 
7. Наличие на партньори от чужбина, прилагащи ВОМР.  
Обобщавайки информацията въз основа на анализа на текущата ситуация, проведените 
обществени обсъждания и проучвания на територията може да се заключи, че належащите 
нужди, които следва да бъдат адресирани чрез СВОМР са: 
1. Необходимост от подобряване на демографската ситуация – противодействие на 

процесите на обезлюдяване и напускане, оживяване на запустелите райони, привличане 
на външни хора – младежи и специалисти;  

2. Предприемачеството и  местните бизнеси имат нужда от подкрепа с цел постигане на по-
висока добавена стойност, максимална част от която да се реализира в местната 
общност: 
- създаване на повече и по-добри възможности за трудова реализация на хората от 

общината, с акцент върху ромската общност и за задържане на младите жители, както 
и за привличане на хора извън общината  

- повишаване на конкурентноспособността на бизнесите  и повишаване на 
ефективността и мащаба им чрез достъп до нови пазари. 

3. нужда от диверсификация на дейностите на земеделските стопани за повишаване на 
техните приходи и създаване на по-висока добавена стойност, която да остава в местната 
общност; 

4. Необходимост от подкрепа на развитието на биоземеделие и свързани с него еко бизнеси 
поради наличието на много добри природни дадености; 

5. Необходимост от обучение на населението за възстановяване и поддържане на баланса 
между природата и човешките дейности и за справяне с климатичните промени; 

6. Необходимост бизнесът да бъде въвлечен в социални каузи и по-специално в 
създаването на възможности за квалификация на уязвими групи чрез подхода  „учене 
чрез правене“ в специлно организирани социални предприятия; 

7. Нужда да се развие туристическия потенциал – природен и културен  - хората от 
общината се гордеят с даденостите на своите населени места и района и смятат, че 
трябва те да бъдат популяризирани. Възраждането на старинни занаяти и местни 
традиции също е възможност за развитието на туризма в общината; 
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8. Общината има нужда да се подпомогне за подобряване на средата в населените места и 
изграждането на дребна инфраструктура, ремонт на пътна инфраструктура свързана с 
туризма, подобряване на достъпа до вода на някои махали; 

9. Изключително належащо е ромската група и особено младите и децата да бъдат трудово, 
социално и културно приобщени. Предвид по-високия темп на тяхната раждаемост след 
по-малко от 10 години те ще са една трета от населението в активна трудоспособна 
възраст; 

10. Необходимост от засилване на общностното чувство и активизиране на населението 
за доброволческо участие в различни инициативи и каузи; 

11. Културното и образователно равнище на населението също трябва да бъде повишено. 
Заедно с издигането на самочувствието на местните хора и патриотизма, 
интернационалните ценности на ЕС трябва системно да бъдат утвърждавани чрез 
практически действия; 

12. Осигуряване на възможности за заетост за нискообразованото население на 
територията с цел осигурване на поминък и намаляване на престъпността. 

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

Заинтересованите страни на територията са лица или групи, които могат да се възползват от 
изпълнението и/или създадените в резултат на дейностите по стратегията за ВОМР блага и 
възможности. Според изискванията на ПРСР структурата на МИГ задължително обхваща 
три сектора – публичен, стопански и нестопански съответно и заинтересованите страни 
обхващат организации и от трите сектора, както и представители на групи лица от 
населението на общината. От проведеното изследване и анализ бяха идентифицирани 
следните групи заинтересовани страни: 
1. Представители на местния бизнес, включително: 

- еднолични търговци;  
- регистрирани земеделски стопани, кооперации;  
- юридически лица, регистрирани по Търговския закон /микро, малки и средни 

предприятия;  
- представители на обединения и сдружения на бизнеса. 

2. Представители на структурите на гражданското общество, включително:  
- НПО;  
- читалища; 
- спортни клубове, туристически дружества, настоятелства и т.н.; 
- инициативни граждани – доброволци, обединени или не в неформални; 

сдружения. 
3. Представители на публичната и местната власт, включително: 

- общинска администрация;  
- културни институции; 
- образователни институции;  
- социални институции.  

4. Жители на община Ботевград, които не са включени в някои от по-горните 
организации или структури, включително: 

- представители на уязвими групи (младежи до 29 г., безработни, роми, хора с 
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увреждания,самотни възрастни хора и самотни майки); 
- жители на населените места, които не спадат към уязвимите групи, но които също 

биха били потребители на стоките, услугите и възможностите създадени от 
Стратегията за ВОМР.  

Най-общо може да се каже, че основните четири групи заинтересовани лица включват 14 
подгрупи. Членската маса на МИГ Ботевград включва представители на всички тези групи, 
което може да се види от подробното описание на капацитета на МИГ. 

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

  

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

При анализа на територията в рамките на МИГ Ботевград са идентифицирани няколко 
основни уязвими и малцинствени групи от населението. В обхвата на тези групи попадат 
като малцинствена група – роми, деца и семейства в риск, хора с увреждания;  безработни 
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млади хора;  самотни майки; самотни стари хора, особено такива живеещи в отдалечени от 
общинския център  населени места. Чрез набора от мерки, включени в Стратегията за ВОМР 
на МИГ Ботевград е направена основно адресация към четири от изброените групи. 
Малцинствената група на ромите е група, която постоянно нараства и заема около 20 % 
от населението на общината или около 6 200 души. Ромските махали в общината са 6, като 
в гр. Ботевград е най-голямата с население от около 3 500 души. По последни данни броят 
на ромите, получаващи месечни социални помощи е 260 души, а  регистрираните 
безработни  роми са 420 души  или около 7 % от всички роми и над 30% от всички 
безработни  в общината.  
Основните идентифицирани потребности и проблеми на тази група са: бедността – липса на 
средства за изхранване и тежки жилищни условия;  необразоваността, икономическата 
изключеност, трудности при задържането на децата в училище, което често се дължи на 
икономически причини. Поради  ниския си образователен ценз и социална откъснатост, 
ромите трудно намират възможности да се интегрират трудово, което задълбочава 
обедняването и изолацията им. Липсват и специфични работни места, които да отговарят на 
профила на тази група. С цел покриване на потребностите на тази група от населението на 
територията е необходимо да бъдат осигурени: 

• възможности за трудова заетост, съответстваща на нивото на тази група, но и за 
нейната професионализация и квалификация; 

• подходящи форми за обвързано с практиката образование, така че не само ромските 
деца да бъдат привлечени и задържани в училище, но и недовършили образованието 
си възрастни роми да го продължат и/или да придобият практически и социално-
приложими знания и умения; 

•  интервенции в подобряване на инфрастуктурата и цялостната среда на живот в 
компактните ромски поселения; 

•  мерки за по-добра социална защита на уязвими представители на ромската общност; 
Като специфична част от тази група е и друга уязвима група: деца и семейства в риск. 
Мерките от Стратегията не са пряко адресирани към тази група, тъй като тя е обект на 
инструменти и мерки, прилагани на територията на общината, но част от тази група ще 
бъде индиректно облагодетелствана чрез подобряване на финансовото състояние на 
семействата, за които се създава предпоставказа поне един родител да бъде нает на работа 
посредством дейностите и проектие, осъществявани в рамките на Стратегията за ВОМР.  
Втора основна група са хората с увреждания. Техният брой в община Ботевград 
постепенно се увеличава, като от 2007 до 2012 г. се наблюдава увеличение с 525 души. 
Броят на децата с увреждания също нараства значително, като те са предимно сред 
ромското население. 
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Хора с увреждания през периода 2007–2012 г. 

Година Брой подпомагани хора с увреждания 
общ брой в т.ч. деца 

2007 г. 3002 66 
2008 г. 3134 76 
2009 г. 3242 83 
2010 г. 3348 93 
2011 г. 3404 107 
2012 г. 3527 108 

Източник: Община Ботевград, 2012 г. 
 
Потребностите на представителите на тази група могат да се обобщят в следните 
категории:  

• адекватни здравно-социални услуги и средства за лечение и профилактика; 
• създаване на възможности за специфична трудова реализация; 
• наличие на отговарящи и съобразени с нуждите им програми, курсове и тренинги за 

квалификация и преквалификация; 
• стимулиране на склонността на работодателите да наемат хората с увреждания; 
• развити програми за лични асистенти и специализиран транспорт, осигуряващи 

независим живот на тази целева група; 
• достъпна обществена среда и наличие на целенасочена политика, подплатена с 

реални действия за подобряване на ситуацията в тази връзка; 

Към уязвимите групи от територията са отнасят и младите хора на възраст между 18 и 29 
години. Освен демографският проблем свързан с абсолютното и относително намаляване 
на тази възрастова група в община Ботевград се наблюдават проблеми, характерни за 
цялата страна. Налице е проблем с трудовата заетост. Броят на официално 
регистрираните безработни в община Ботевград към 2014 г. е 258  от общо 6317 жители 
на възраст до 29 г. Значима част от младежите нямат необходимите знания, умения и 
нагласи за да се регистрират като безработни.  
Наблюдават се трудности при започването на професионалната кариера и честа смяна на 
работното място, които се дължат на следните фактори: 

• ниски, неатрактивни работни заплати и чести случаи на неизплащане на 
възнаграждението; 

• липса на адекватна професионална подготовка поради  липса на връзка между пазара 
на труда и образователната системата; 

• липса на места за трудова реализация, които да дават възможност за плавно 
придобиване на трудови навици; 

• миграция към големите градове и чужбина;  
• ранна десоциализация сред част от младите – пасивност и самоизолация, отказ от 

образование и отлагане на създаването на свое семейство. В дългосрочен план този 
модел предопределя маргинализиране на пазара на труда и снижаване на качеството 
на живот; 

• като цяло ниска мотивация за започване на работа, особено сред младите хора от по-
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заможни семейства; 
• попадане на неинтегрираните млади хора от маргинализираните групи под 

въздействието на престъпни групи; 
Във връзка с това мерките по Стратегията на МИГ Ботеград ще работят за удовлетворяване 
на следните идентифицирани протребности на младите хора на територията: 

• предоставяне на възможности за старт на кариерата в рамките на местната 
икономическа общност; 

• създаване на възможности за активен икономически, културен, спортен и социален 
живот, включително и чрез развитие на преприемачеството и доброволчеството 
сред младите хора; 

• създаване на стимули за местни работотатели, организации и институции да наемат, 
обучават, усъвършенстват и развиват представители на тази целева група; 

• създаване на възможности за общуване и взаимодействие вътре в рамките на тази 
група за по-добро, по-разнообразно и по-пълноценно прекарване на свободното 
време и времето за отдих. 

Трета група: Старите хора, особено живеещите в отдалечени и обезлюдени места в 
община Ботевград, както и в цяла България са доста голяма уязвима група поради много 
по-ниските доходи, с които разполагат и невъзможността да компенсират това, както и 
социалната изолация в която изпадат.  
Най-тревожно се очертава положението на самотно живеещите стари хора, вкл. на 
възрастните жени, които обикновено остават сами поради по-кратката продължителност 
на живота сред мъжете. Когато представителите на тази група живеят в населени места 
със затихващи функции и трудно достъпни, проблемите се увеличават, тъй като те имат 
много по-труден достъп до всички търговски, обществени, социални и здравни услуги. 
Все повече се налага да се утвърждава практиката грижата за старите хора на 
територията да се осъществява не  само в специализираните институции, но и в 
естествена домашна среда.  
Проведеното проучване и сред населението и сред лидерите в общината показва, че 
грижата за тези жители на общината е належаща и трябва да се развие в социални услуги 
или под формата на социално подпомагане, или като социално предприемачество, за да 
отговори на следните им потребности:  

• достоен живот; 
• потребност от сигурсност (материална, социална, емоционална, а също и по 

отношение на дребна престъпност, особено в малките населени места); 
•  потребност от принадлежност и включеност в живота на общността; 
• достъпност, качество и разнообразие на предоставяните им комунални, културни, 

информационни и социални услуги; 

Главна потребност на всички уязвими групи е преодоляването на социалната изолация и 
социалното им включване в местните общности и активности, което е основа за повишено 
качество на живот. Заедно с това съществува и потребност от улеснен достъп до социални 
услуги във физически, икономически и организационен аспект. Бъдещите потребности са 
за един индивидуализиран подход с отчитане на специфичните нужди и личностни 
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характеристики. 

4. Цели на стратегията: 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 
Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Ботевград“ е структурирана около изпълнението 
на основната стратегическа цел „Създаване на устойчиво развитие на територията и 
подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на населението в община 
Ботевград“ и постигането на четири стратегически за територията приоритети за местно 
развитие. В рамките на приоритетите за развитие на територията са заложени 18 
специфични цели, които ще бъдат адресирани чрез интервенциите, предвидени по отделните 
мерки, включени в СВОМР. 
Приоритети за развитие: 
 Приоритет 1: Насърчаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие 

на местния микро, малък и среден бизнес с акцент върху създаване на повече 
възможности за заетост 

В района като цяло има добре развит и функциониращ бизнес, благодарение на който 
безработицата в общината е на сравнително ниско равнище, но тук е важно да се отбележи – 
че сред определени демографски и социални групи тя е по-висока –ромскотото население, 
безработни хора с висше образнование на възраст над 54 г. и млади хора до 29 г. Затова и 
една от основните препоръки на местните хора е да се подкрепи развитието на местния 
бизнес, като се имат предвид съответните специфични потребности и нужди на територията. 
 Приоритет 2: Опазване, развитие и популяризиране на природното и културно-

историческото наследство на територията 
Опазване, развитие и популяризиране на природното и културно-историческо наследство на 
територията се свързва както със развитието на туризъм, така и със социално и културно 
развитие на  общностите  и хората. Географското положение, природните и културно-
исторически дадености на община Ботевград, предполагат успешното развитие на 
разнообразни форми на туризъм. Близостта на столицата София, на летище, гранични 
пунктове и магистрали са изключително благоприятни фактори, които могат да стимулират 
привличането на постоянен туристопоток на територията на общината. За да се стимулира 
природният туризъм и да се съхрани местния облик на територията ще бъдат предприети 
действия за опазване на флората и фауната. 
Проведените проучвания сред населението показаха, че местните хора виждат големи 
възможности за развитие на общината чрез различни форми на туризъм. Повишеният 
интерес към България, българските традиции и природа е съпътстваща предпоставка за 
стимулиране и на местния туризъм. Условията за развитието на базирани на туризма 
бизнеси и дейности са твърде недостатъчни в общината и Стратегията за ВОМР може в 
голяма степен да подпомогне подобряването им и превръщането на Ботевград в 
туристическа дестинация, за  развитието на териториална идентичност, както и за 
създаването и маркетинга на марки на база на специфичния териториален потенциал и 
продукти от местен характер. 

20 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



 
 Приоритет 3: Социално и културно развитие на общностите и хората, 

включително социално приобщаване на уязвимите и малцинствени групи на 
територията 

Този приоритет е изключително важен за реализирането на първи и втори приоритет и за 
постигането на синергичен и мултиплициращ ефект от дейностите по тях.  Развитието на 
общностите и активизиране на тяхната роля е основна цел на подхода ВОМР. Определено 
сред населението на общината съществува и осъзнаване на тази потребност. Интегрирането 
на ромите чрез устойчиви мерки и подходи е също неотложна потребност идентифицирана 
от голяма част от населението като трябва да се внимава с преекспонирането на темата и 
опасността другите нуждаещи се групи от населението да бъдат пренебрегнати. Хората с 
увреждания и възрастните самотни хора, особено живеещи в обезлюдяващи се села също 
трябва да станат обект на повишено внимание и приобщаване към социалния живот.   
 Приоритет 4: Подобряване на жизнената и бизнес среда в общината чрез 

инвестиции в публична инфраструктура 
Неизменно подобряването на инфраструктурата е базисно условие за постигането на 
специфичните цели по другите приоритети. В общината определено има много обекти, 
които могат да бъдат модернизирани и доразвити с цел подобряване на условията на живот 
на населението, но и на условията за развиване на бизнес и по-конкретно туризъм, както и 
на стимулиране на спорта и културния живот.  Стратегията за ВОМР, чрез финансовата 
подкрепа за инфраструктурни проекти по ПРСР, ще осигури  възможност за финансиране на 
стратегически важни проекти за местното население. 
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4.2. Специфични цели: 
Приоритет 1: Насърчаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на местния микро, 

малък и среден бизнес с акцент върху създаване на повече възможности за заетост 

Специфични цели Цели за крайни продукти /резултати Мерки 

 

СЦ 1: Осигуряване на подкрепа 
за МСП чрез насърчаване 
внедраването на иновации и 
повишаване на 
производствения капацитет; 

СЦ 2: Създаване на повече и 
по-добри възможности за 
трудова реализация на 
населението с фокус върху 
младежите, ромите и хората с 
увреждания;  

СЦ 3: Повишаване на 
капацитета на човешките 
ресурси чрез обучения; 

СЦ 4: Продължаващо 
образование, обучение и психо-
социална работа сред уязвими 
групи на работното място; 

СЦ 5: Насърчаване развитието 
на конкурентоспособно 
земеделие и хранително-
преработвателна 
промишленост; 

СЦ 6: Стимулиране на 
различни форми на 
предприемачество на 
територията. 

 
Разширяване, технологично 
модернизиране, диверсифициране на 
дейността на съществуващи 
предприятия и земеделски стопанства;  

Повишаване на производителността на 
труда в МСП и земеделски стопанства; 

Добавяне на стойност към 
съществуващи продукти/услуги; 
 
Разработване на нови, иновативни 
продукти с по-висока добавена 
стойност;  

Разкриване на нови работни места за 
различни целеви групи;  

Подобряване на условията на труда;  

Повишаване на заплащането на труда;  

Обвързване на трудова активност с 
обучение през целия живот и 
продължаващо образование;   

Обвързване на бизнеса със социални 
каузи – интеграция на уязвими групи и 
др.; 

Повишен капацитет на работната сила. 

 
ПРСР (ЕЗФРСР) 
 
Mярка 4.1 "Инвестиции в 
земеделски стопанства" 
 
Mярка 4.2 "Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти" 
 
ОПРЧР (ЕСФ) 
 
Мярка 2.1 „Ново работно 
място на територията на МИГ 
Ботевград“ 
 
Мярка 2.2 „Работа и учене“ 
 
ОПИК 
 
Мярка 1.1 „Повишаване на 
иновационната дейност в 
предприятията на територията 
на МИГ Ботевград“ 

 
Мярка 1.2 „Подобряване на 
производствения капацитет в 
МСП на територията на МИГ 
Ботевград“ 

Приоритет 2: Опазване, развитие и популяризиране на природното и културно-историческото 
наследство на територията 

Специфични цели Цели за крайни продукти /резултати Мерки 

 

СЦ 7: Насърчаване развитието 
на разнообразни форми на 
туризъм въз основа на местните 
ресурси; 

 

СЦ 8: Възстановяване и 

Идентифициране и възстановяване на 
исторически и културни обекти; 

Възстановяване на вече изчезнали или 
застрашени от изчезване занаяти и 
традиции; 

Възраждане и предаване на различни 
аспекти на културни традиции и 
наследство и популяризирането им чрез 

ПРСР (ЕЗФРСР) 
 
Mярка 6.4 "Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски 
дейности" 
 
Мярка 7.5 „Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ 

22 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



консервиране на природните 
местообитания; 

 

СЦ 9: Инвестиции в ремонт или 
изграждане на нови 
туристически атракции;  

 

СЦ 10: Реставрация и ремонт 
на религиозни храмове от 
значение за местното 
население. 

организиране и провеждане на културни 
мероприятия; 

Проучвания    и   изработване   на   
материали във   връзка с идентификация 
и/или документиране и/или изследване, 
и/или съхраняване на елементи от 
нематериалното културно наследство; 

Оборудване и/или обзавежданена 
туристически информационни центрове; 

Създаване на нови места за отдих, 
развлечение и спорт и туристически 
атракции – например Парк за 
приключения, Арт Парк и др. 

Промотиране и маркетинг на  
културното и природно наследство на 
територията на общината; 

Възстановяване и консервиране на 
защитена зона Бебреш; 

Опазване, възстановяване, подобряване 
и поддръжка на природното наследство 
и селския ландшафт,  на ценни за 
територията природни образувания, 
растения, дървесни видове и животни, 
вековни дървета; 

Запазване за поколенията на обекти с 
религизоно значение на територията; 

Възстановяване и подобряване на малка 
по мащаб инфраструктура за отдих и 
развлечение, например: заслони, 
информационни и указателни табели, 
пътеки и др. 

 
Mярка 7.6 "Проучвания и 
инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване 
на културното и природното 
наследство на селата" 
 
ОПОС (ЕФРР) 
 
Мярка 0.1 „Подобряване на 
природозащитното състояние 
на видове от мрежата Натура 
2000 чрез подхода ВОМР“ 
 
 

Приоритет 3: Социално и културно развитие на общностите и хората, включително социално 
приобщаване на уязвимите и малцинствени групи на територията 

Специфични цели Цели за крайни продукти /резултати Мерки 

 

СЦ 11: Подкрепа за 
инициативи, стимулиращи 
информираността, 
осъзнатостта, гражданското 
съзнание, комуникацията, 
взаимопомощта и 
доброволчеството сред 
местните граждани; 

СЦ 12: Подкрепа за 
инициативи, свързани със 

 

Създаване на инициативни групи за 
мобилизиране на различни целеви групи 
от населението;  

Подготовка, организация и участие на 
населението в местни културни 
развлекателни и спортни събития; 

Създаване и подкрепа на Клубове  за 
различни поколения за проучване, 
изучаване, съхранение и 

 
 
ОПРЧР 
 
Мярка 3.3 „Социална 
интеграция“ 
 
Мярка 4.4 „Социално 
предприемачество“ 
 
 
 

23 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



стимулирането на здравословен 
начин на живот сред младото 
население на територията; 

СЦ 13: Подкрепа за 
инициативи, интегриращи 
представителите на ромската 
общност с цел създаване на 
нагласи към равнопоставеност, 
социална ангажираност и 
възприемане на общокултурни 
съвременни ценности; 

СЦ 14: Подпомагане и 
приобщаване на възрастни хора 
в отдалечените и 
обезлюдяващи се населени 
места; 

СЦ 15: Приобщаване на хора с 
увреждания към социалния и 
културния живот в общината. 

популяризиране на културното 
наследство - местната култура, бит, 
кулинария, история, традиции, 
включителномузика и изобразително 
изкуство, традиционни занаяти, обичаи 
и ритуали, неписана традиция; 

Организиране на опознавателни и 
занимателни акции за почистване от 
отпадъци, облагородяване и опазване на 
селския пейзаж в и извън населените 
места; 

Създаване на мобилна група от 
доброволци за взаимопомощ; 

Организиране на образователни лекции 
и дискусии на различни теми вкл. 
прожекции на видео-материали и филми 
и др. популярни образователни форми. 

Приоритет 4:  Подобряване на жизнената и бизнес среда в общината чрез инвестиции в публична 
инфраструктура 

Специфични цели Цели за крайни продукти /резултати Мерки 

СЦ 16: Подобряване облика на 
населените места; 

СЦ 17: Подобрена обществена  
инфраструктура, предназначена 
за развитието на образование, 
култура и спорт на 
територията; 

СЦ 18: Изграждане, 
реконструкция и/или 
рехабилитация на 
водоснабдителни системи  

Реконструкция и/или ремонт на 
общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност; 

Изграждане, реконструкция и/или 
рехабилитация на водоснабдителни 
системи и съоръжения; 

Изграждане и/или обновяване на площи, 
за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване 
на обществени потребности от 
общинско значение; 

Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на 
спортна инфраструктура; 

Изграждане, реконструкция, ремонт, 
реставрация, закупуване на оборудване 
и/или обзавеждане на обекти, свързани 
с културния живот; 

Реконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с 
местно значение в селските райони. 

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Mярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура" 
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4.3. Характеристики на конкретната територия, разработени въз основа на местните 
потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и 
местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация: 

 Съответствие с подхода ВОМР на ЕС 

Характеристиките на територията, заложени в стратегическите и специфичните целите на 
Стратегията и нейните приоритети се базират на установените потребности на общността и 
съответстват на шестте общи приоритета на ЕС, заложени в Рамка на ЕС за програмите 
за развитие на селските райони и съответно в целите на подхода ВОМР. 
Съответствие с политиките на национално ниво 
Целите и приоритетите на стратегията на „МИГ Ботевград“ напълно съответстват на 
следните три основни приоритета от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 
периода 2014-2020 г.: 

• Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността 
на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии; 

• Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката 
и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните 
и управлението на риска в селското стопанство; 

• Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските райони. 

Стратегията адресира пряко следните потребности на национално ниво, определени 
в ПРСР 2014 – 2020: 

6А-2: Развитие на предприемачеството в селските райони; 
6Б-2: Подобряване на техническата инфраструктура; 
6Б-3: Подобряване на туристическата инфраструктурата; 
6Б-4: Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие; 
4А-5: Подпомагане на земеделието в райони с природни ограничения; 
3А-4 Скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари и подобряване 
на маркетинга на земеделски продукти; 
2А-2:  Повишаване  на  жизнеспособността  и  устойчивостта  на  малките  
земеделски стопанства; 
4Б-2:Увеличаване на дела на биологичното производство; 
2А-4:  Ускоряване  на  модернизацията  и  технологичното  обновление  на  
земеделските стопанства; 
2А-3: Подобряване на достъпа до външни финансови средства; 
2А-1: Повишаване на конкурентоспособността на стопанства в секторите мляко, 
месо, плодове и зеленчуци и етерично-маслени и лекарствени средства; 
3А-3: Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството 
на произвежданите животински продукти. 
Икономическото развитие на община Ботевград и по-специално структурата на бизнеса 
– т.е. наличието на значителен брой индустриални предприятия създават предпоставки 
да се адресират повечето от 11-те тематични цели в трите основни направления за 
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интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на общата стратегическа рамка на ЕС, 
заложена в Национална програма за развитие 2020: 
За постигане на интелигентен растеж: 
- Изследователска дейност, технологично развитие и иновации; 
- ИКТ – достъп, качество, ползване; 
- Конкурентоспособност - на МСП, вкл. в аграрния сектор. 
За постигане на устойчив растеж: 
- Нисковъглеродна икономика във всички сектори; 
- Адаптиране към климатичните промени, превенцията и управлението на риска; 
- Опазване на околната среда, ефикасно използване на ресурсите. 
За постигане на приобщаващ растеж: 
- Стимулиране на заетостта; 
- Насърчаване на социалното включване и борба с бедността; 
- Инвестиране в образование, умения и учене през целия живот. 

Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград адресира  и пет от шестте основни приоритета за 
развитие в териториален аспект на Националната Стратегия за Регионално Развитие 
(2012-2022 г.), формулирани в документа „Териториален дневен ред на ЕС 2020”, които 
наред с икономическото и социално развитие на територията на съответния район, целят 
постигане на териториално сближаване във вътрешнорегионален план: 

1-ви: Спомагане за полицентрично и балансирано териториално развитие; 
2-ри: Насърчаване на интегрираното развитие в градовете, селските и 
специфичните региони; 
3-ти: Осигуряване на конкурентоспособност на регионите на глобалния пазар чрез 
силни местни икономики; 
5-ти: Подобряване на териториалната свързаност между индивидите, общините и 
предприятията; 
6-ти: Развитие, базирано на местните ресурси (природно и културно наследство). 

Потребностите на територията на МИГ Ботевград, заложени в настоящата стратегия са 
свързани и с Националната концепция за пространствено развитие (2013-2025 г.), която 
дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория 
и същевременно създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на 
секторните политики, има следните стратегически цели: 

СЦ 4 – Съхранено природно и културно наследство - съхраняване и развитие на 
националната система от защитени природни и културни ценности; 
СЦ 5 – Стимулирано развитие на специфични територии. 

Съответствие с политиките на регионално ниво 
Национална стратегия за устойчиво развитие в България 2014-2030 г. също е 
адресирана включително и чрез търсенето на съответствие с новата стратегическа цел на 
Регионален План за Развитие на югозападен регион 2014 – 2020: Устойчив 
икономически растеж чрез конкурентоспособност, инвестиционна атрактивност, подобрена 
жизнена среда и укрепен човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство. 
Стратегическа цел 1: Постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на 
конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика; 
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Стратегическа цел 2: Постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие и 
укрепване на връзките между градските центрове и селските райони; 
Стратегическа цел 3: Икономическо, социално и териториално сближаване с 
останалите региони в ЕС. 
По-конкретно Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград залага дейности, които са свързани 
със следните приоритети и специфични цели на РПР на югозападен регион 2014 – 2020 г. 
Приоритет І. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика 

Специфична цел І.4: Оползотворяване на местния туристически потенциал 
Специфична цел І.5: Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор и жизнени 
селски райони 

Приоритет ІІ. Развитие на техническата инфраструктура 
Специфична цел ІІ.1: Подобряване на регионалната и местна транспортна 
инфраструктура 
Специфична цел ІІ.2: Подобряване на водоснабдителната и канализационната 
инфраструктура 

Приоритет IІІ. Опазване и подобряване на състоянието на околната среда 
Специфична цел ІIІ.3: Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените 
територии 

      Специфична цел ІIІ.4: Устойчиво управление и стопанисване на горите 
Приоритет ІV. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и 
подобряване качествата на урбанизираната среда 
Във всеки един от приоритетите на настоящата Стратегия се предвиждат решения на 
проблемите, свързани с ромското население, което адресира Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)  и по-специално политиката 
за десегрегация – както на пазара на труда, така и в културния и социалния живот в 
общността. На безработната част от ромското население ще бъде оказана помощ, която да 
подобри неговата възможност за равнопоставеност на пазара на труда. Специални подходи 
са предвидени да бъдат прилагани в рамките на социални предприятия и при откриването на 
нови работни места. В рамките на приоритет 3 специално се предвижда аспект на 
реализация на всички дейности и съответно индикатор за изпълнение на Стратегията, който 
ще отчита въвличането на маргинализирани и сегрегирани общности в дейностите.   
На територията на общината има институции за отглеждане на деца, които постепенно 
трябва да бъдат трансформирани съобразно Национална стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България“ (24.02.2010 г.) и План за 
действие за изпълнение на стратегията (24.11. 2010 г.). Стратегията за ВОМР не планира 
директно финансова подкрепа на този процес, но ще подпомогне осигуряването на успешна 
социална и трудова реализация на младежи, израстнали в ДДЛРГ, голяма част от които са от 
ромски произход. Подходът „учене чрез правене“ ще залегне в разработването на 
иновативен модел за социална интеграция, в рамките на някои от откриващите се социални 
предприятия, което ще даде възможност на младежите да преодоляват отпечатъците на 
институционализираното им отглеждане.   
Съответствие с политиките на местно ниво 
И четирите приоритета на настоящата стратегия за ВОМР имат отношение към развитието 
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на туризма и на устойчивото развитие в България и ще бъдат съобразени с всички 
стратегически документи свързани с тях: Програмата за развитие на туризма в Община 
Ботевград, разработена съгласно нормативните изисквания на чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от 
Закона за туризма; с приоритетите на Регионален План за Развитие на югозападен регион 
2014 – 2020 г., с Национална стратегия за устойчиво развитие в България 2014-2030 г., 
Концепцията за туристическо райониране на България и маркетинговата стратегия на 
туристическия район и съобразно задачите на Общински план за развитие и съществуващите 
местни  туристически ресурси и потребности. Съответствието с два стратегически 
документа Общински план за развитие на община Ботевград 2014 -2020 г. и Общински план 
за младежта е в следните направления:  

1. Насърчаване и подкрепа на младежите за успешна трудова и житейска реализация; 
2. Насърчаване на гражданската активност; 
3. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество  и международния диалог; 
4. Насърчаване здравословния начин на  живот; 
5. Дейности за организация на свободното време; 
6. Превенция на престъпността. 

Стратегията за ВОМР е в съответствие и с План за действие на Община Ботевград за 
подкрепа на интеграционните политики /2015-2020/ и е съобразена с Областната стратегия 
за интегриране на ромите на територията на София-област и Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите /2015-2020/ в изпълнение на следните 
направления: 

1. Подобряване адаптивността и качеството на живот на уязвимите групи от 
населението, нуждаещи се от социална подкрепа; 

2. Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 
маргинализираните групи; 

3. Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си. 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

Иновативни характеристики на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград се изразяват в 
предвиждане на създаването на условия за нови видове проекти, в които се прилага: 

• интегриран подход – и при извършване на дейностите и по отношение на тяхното 
финансиране чрез мерки по различни фондове. 

• системен подход – въпреки ограничения й финансов обхват в Стратегията са 
заложени системни взаимовръзки, които да водят до системен ефект от прилагането 
й; 

• мултиплициращ подход: поради финансовите си параметри, Стратегията на МИГ 
има ограничен характер и не може да реши всички проблеми на територияята, нито 
пък да обхване всичките й жители; затова Стратегията ще заложи на създаването на 
условия за мултиплициране на резултатите в дългосрочен план чрез разработването 
на въпроизводими концептуални модели и чрез разпространение на добри практики. 

Фокусът на стратегията се поставя върху развитието на човешките ресурси на 
населението от една страна и от друга - на местните общности, тъй като само чрез 
промяна в нагласите, знанията и уменията на човешкия фактор в общината може да се 
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постигне устойчив ефект. Стратегията за ВОМР залага фокуса на  Стратегията на ЕС 2020 
върху „Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.  
Стратегията има за цел постигането на синергичен ефект – всеки един от приоритетите 
е обвързан с другите и засилва ефекта от прилагането му; Създават се предпоставки за 
устойчиво развитие на територията чрез интегрирано прилагане на различни по предметна насоченост 
проекти, които ще имат допълваща се роля. 
По отношение на стимулиране на бизнеса Стратегията залага на диверсификация и прилагане на 
иновации в МСП и земеделските стопанства – както по отношение на услуги и продукти, така и на 
модели и технологии, което е една от важните цели на стратегията на ВОМР, но иновации, които да 
разширят възможностите за трудова заетост на населението. 
Стратегията предвижда създаването и прилагането на социални технологии, модели и 
структури, които  ще осигурят устойчивост на  дейностите и резултатите във 
времето–като например развиване на модел на технологията „учене чрез правене“ в 
работна среда и създаването на структура „Бизнес инкубатор“ в рамките на МИГ Ботевград 
специално насочена към подпомагане на стартиращи предприемачи.  
Чрез обучения и психо-социална работа в рамките на работното място МИГ Ботевград 
ще разработи и  приложи иновативни подходи на въздействие върху нагласите на 
маргинализираните групи, чиито модели на поведение и начин на живот трябва да се 
променят, за да не се възпроизвеждат при следващите поколения; те ще бъдат приложени 
върху роми със семейства и деца. 
Стратегията предвижда предизвикване на промяна в нагласите и сред мениджмънта на 
местния бизнес чрез засилване на популяризирането на подходи за прилагане на 
концепцията за Корпоративна Социална Отговорност (CSR). 
Стратегията ще развие и приложи иновативен модел за комуникация, активиране и 
координация на групи от доброволци и активисти на територията на МИГ. 
Стратегията ще стимулира иновативните нагласи и прояви на населението чрез 
специални подходи и действия. 
Стратегията предвижда обмяна на опит с общини в чужбина и обмен на добри иновативни 
практики: ( например с община Чешки Крумлов – относно създаване на социално предприятие с роми  
и  др). 
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4.5. Йерархия на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите: 

 

5. Описание на мерките: 

Общи условия по мерките от Стратегията за ВОМР от ПРСР (ЕЗФРСР) 
За всяка мярка от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат 
условията за държавна помощ в съответствие с ПРСР 2014 - 2020 г. При изпълнение на 
проект, финансиран от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от 
лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по 
Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Допустими разходи по мерките: 
Допустимите разходи за проекти към стратегията за ВОМР по отделните мерки трябва да 
бъдат в съответствие с посочените инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 
1305/2013. Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент 
(EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;  
Допустими са и разходите определени в Постановление № 189 на Министерския съвет от 
2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, 
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съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен 
период 2014 - 2020 г. Допустими са и разходи посочени в указанията за общите изисквания 
към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в 
съответствие с § 3 на Постановление № 161. 
Недопустими разходи по мерките: 
Не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност, получила финансиране 
от ЕСИФ, чрез стратегия за ВОМР. В рамките на мерките включени в Стратегията не са 
допустими за финансиране разходи: определени като недопустими в ПМС № 189/2016; за 
инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ, за придобиването на 
товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от Регламент 1407 /2013 
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 
декември 2013 г.); определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните 
разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират 
по съответните програми.  
По мерките, включени в Стратегията и съфинансирани от ЕЗФРСР са недопустими за 
подпомагане и следните разходи: за лихви по дългове, за закупуването на незастроени и 
застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за 
съответната операция, за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия, за 
обикновена подмяна и поддръжка, за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, 
разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов 
договор, за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става 
собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно 
или окончателно плащане за същия актив, за режийни разходи, за застраховки, за закупуване 
на оборудване втора употреба, извършени преди 1 януари 2014 г., за принос в натура, за 
инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, 
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане, за 
инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната 
среда, такива извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова 
помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на 
разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и 
консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., за строително-монтажни работи и 
за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ, 
надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи, 
определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените по - горе. 
По мерките, съфинансирани от ЕЗФРСР, не се подпомагат и разходи за закупуване на 
превозни средства. Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места 
за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ 
над 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР.  
По мерките, включени в стратегия за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, няма да се 
подпомагат инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване. Няма 
да се предоставя финансова помощ от стратегията за ВОМР по мярка 7.6 „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
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природното наследство на селата“ от ПРСР 2014 - 2020 г. на кандидати за получаване на 
финансова помощ, на които е предоставена финансова помощ по подмярка 7.6 „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“ от ПРСР. 
Общи условия по мерките от стратегията за ВОМР от ОПРЧР 
Допустими разходи по мерките: 
Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ, Регламент 
1303/2013г. Регламент 1304/2013 г. Регламент 966/2012 г. както и прuложимото национално 
законодателство за финансовата рамка 2014 - 2020 г. Съгласно глава 5, Раздел 1 от 
ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните 
условия: 

- да са за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния 
управляващ орган и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от 
съответния комитет за наблюдение; 

- да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата бенефициенти 
или от техните партньори в случаите, когато са допустими съгласно критериите за 
избор на операции, одобрени от комитета за наблюдение; 

- категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за предоставяне на 
финансова подкрепа; 

- изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или 
строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално и с 
европейското законодателство; 

- за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите 
за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.; 

- да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез отделни 
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система; 

- да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално доставени, 
съобразно предварително заложените в договора или в заповедта за предоставяне на 
финансова подкрепа изисквания; 

- в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в обхвата на 
правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с 
приложимите към помощта правила; 

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в 
съответствие с чл. 30 на Регламент № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 
26.10.2012 г.). 

Част от видовете допустими разходи по ОПРЧР, са както следва: 
- разходи за оборудване и обзавеждане; 
- разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на физически 

лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, 
включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху 
договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство; 

32 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



- разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя 
съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина или съгласно съответните нормативни 
актове на друга държава- членка на Европейския съюз, в случаите, когато не е 
приложимо българското законодателство; 

- разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по 
договора за финансиране; 

- разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на 
участниците в дадена дейност; 

- разходи, свързани с участието на хора с увреждания. 
Недопустими разходи 

- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга 
финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на ЕС или от 
друга донорска програма; 

- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; 
- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута; 
- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим; 
- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба; 
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с 

изключение на разходите по финансови инструменти.  
- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, 

предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;  
- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за 

финансови транзакции; 
- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество; 
- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на 

документите за кандидатстване за финансова подкрепа. 
На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, 
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени 
от него. Не са допустими за финансиране разходи за консултантски услуги, свързани с 
подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа. 
За целите на настоящата стратегия, земеделските стопани са недопустими бенефициенти по 
включените мерки от ОП РЧР 2014-2020г. 
Режим на минимална помощ 
Мерките по Стратегията от ОПРЧР ще се изпълняват в съответствие с правилата за 
минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 
2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на 
ЕС L 352 от 24.12.2013 г. Кандидати и/или партньори са недопустими да получат минимална 
помощ, ако попадат в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 
1407/2013. Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на 
действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо оправдателни и 
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платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро/за предприятията с 
дейност в сектора на автомобилните товарни превози – 100 000 евро/ за период от три 
последователни данъчни години. 
Във връзка с предвидените за прилагане в стратегията мерки и по отношение на 
недопускане на двойно финансиране с мерки от ПРСР и Оперативните програми - ОПРР, 
ОПНОИР, ОПИК и ОПОС е задължително следването на демаркацията с тези програми, 
както е описана в раздел 8 на ОП РЧР 2014- 2020 г., както и в съответствие с издадените 
указания от УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” за прилагането на подхода ВОМР с 
ресурси от ОП РЧР. 
При промяна в установените условия за прилагане на даден инвестиционен приоритет в 
ОПРЧР, то тези променени условия автоматично се прилагат и за мерките в Стратегията за 
ВОМР на МИГ. 
Изборът на проектни предложения за финансиране в рамките на Стратегията ще се 
извършва в съотвествие със следните критерии за подбор: 

Критерии Скала на 
оценка 

Максимален 
брой точки  

1. Оперативен капацитет  10 
1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението 
на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези 
включени в проектното предложение* през последните 5 години: 

 7 

1.1 А  Опит на кандидата в управлението на проекти и/или 
опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното 
предложение през последните 5 години 

  

1. Кандидатът има реализиран поне един проект финансиран от 
структурните фондове, националния бюджет или други финансови 
инсртументи, в който е участвал в ролята си на кандидат или 
партньор. 
2. Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на 
дейности, като тези, включени в проектното предложение. 

Много добро 7 

Кандидатът има реализиран поне един проект, финансиран от 
структурните фондове, националния бюджет или други 
финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на  
кандидат или партньор или поне 1 година опит в изпълнението на 
дейности, като тези, включени в проектното предложение 

Задоволително 5 

Кандидатът има проект, финансиран от структурните фондове, 
националния бюджет или други финансови инструменти, в който е 
участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на 
изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, като 
тези, включени в проектното предложение. 

Много слабо 2 

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти 
и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в 
проектното предложение** през последните 5 години 

  

1. Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, 
финансиран от структурните фондове, националния бюджет или други 
финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат 
или партньор; 
2. Партньор/и има/т поне 1 година опит в изпълнението на 
дейности, като тези, включени в проектното предложение 

Много добро 7 
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Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, финансиран от 
структурните фондове, националния бюджет или други финансови 
инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор 
или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, 
включени в проектното предложение 

Задоволително 5 

Кандидатът има проект, финансиран от структурните фондове, 
националния бюджет или други финансови инструменти, в който е 
участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на 
изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, като 
тези, включени в проектното предложение 

Много слабо 2 

1.2. Опит на законния представител на кандидата  (управител, 
прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в 
организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или 
в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или 
управленски опит. 

 3 

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или 
управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в 
проектното предложение и/или проекти, поне 3 години 

Много добро 3 

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или 
управление/изпълнение на дейности, като тези, включени  в 
проектното предложение и/или проекти поне една година 

Задоволително 2 

Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или 
управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в 
проектното предложение и/или проекти по- малко от една много слабо 
1 година 

Много слабо 1 

2. Съответствие  15 
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се връзката 
между заложените цели и целите на процедурата, нуждите на целевите 
групи, както и предвидените резултати) 

 10 

1. Формулирани са конкретни цели; 
2. Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи; 
3. Връзката между целите и предвидените резултати е 

аргументирана. 

Много добро 10 

Два от горепосочените критерии са изпълнени Задоволително 6 
Един от горепосочените критерии е изпълнен; Много слабо 3 
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди  5 
1. Целевите групи са конкретизирани - посочени са специфични 

характеристики, съгласно Насоките за кандидатстване (ако е 
приложимо); 

2. Целевите групи са количествено определени; 
3. Нуждите на целевите групи са идентифицирани. 

Много добро 5 

Два от горепосочените критерии са изпълнени; Задоволително 3 
Един от горепосочените критерии е изпълнен; Много слабо 2 
3. Методика и организация  30 
3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати  15 
1. Дейностите са насочени към постигане на целите и са в 
съответствие с ръководните принципи (ако е приложимо); 
2. Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще 
допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори; 
3. Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за 
изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована 
нуждата от закупуване на оборудване/ремонтни дейности. 

Много добро 15 

Два от горепосочените критерии са изпълнени Задоволително 10 
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично Много слабо 5 
3.2 Яснота на изпълнение на дейностите  15 
1. В описанието на дейностите са посочени начало и 

продължителност за изпълнение на всяка дейност; Много добро 15 
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2. Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен; 
3. Има логическа последователност в изпълнението на дейностите. 
Два от горепосочените критерии са изпълнени Задоволително 10 
Един от горепосочените критерии е изпълнен или посочената 
информация е непълна Много слабо 5 

4. Бюджет и ефективност на разходите   15 
4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите  10 
Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, 
и предвидените разходи съответстват на поставените цели и 
очакваните резултати по проекта; 
Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и 
качествено осъществяване на планираните 
дейности и постигане на очакваните резултати по проекта; 
Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че 
разходите са планирани при най-добра цена. 

Много добро 10 

Два от горепосочените критерии са изпълнени Задоволително 6 
Един от горепосочените критерии е изпълнен Много слабо 3 
4.2 Структурираност на бюджета  5 
Заложените стойности са правилно планирани в съответствие с 
предвидените дейности; 
Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при 
формиране на бюджета; 
Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки. 

Много добро 5 

Два от горепосочените критерии са изпълнени Задоволително 3 
Един от горепосочените критерии е изпълнен Много слабо 2 
5. Допълнителни специфични критерии  30 
Специфичните за територията критерии за оценка са включении 
към текста на съответната мярка.  30 

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ  100 
 
*Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В 
случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А 
**В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от 
оценките на всеки партньор. 

Общи условия по мерките от стратегията за ВОМР от ОПИК 
Водещи общи принципи 
При подпомагането в рамките на Стратегията за ВОМР за мерките финансирани от ОПИК 
ще се следват, следните водещи принципи: 
Тематична концентрация – по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 
подкрепата ще бъде предоставяна само за дейности, попадащи в обхвата на областите за 
интелигентна специализация, определени в Цел 1 и Цел 2 на ИСИС; по приоритетна ос 2 
Капацитет за растеж на МСП с безвъзмездна финансова помощ ще бъдат финансирани 
дейности в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на 
„Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия” 2014 – 2020 г.  
Финансиране, основано на нуждите – избраните дейности следва да отговарят на 
основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани на 
определената територия и съгласно Споразумението за партньорство, Стратегията на ОПИК 
2014-2020 г., приложимите стратегически документи и документите в изпълнение на 
специфичните предварителни условия. 
Принцип на устойчиво развитие – при финансирането ще се търси устойчивоост  на 
постигнатите резултати и дългосрочност на ефектите върху целевите групи. 
Ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните дейности следва да отговарят в 

36 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



пълна степен на целите на програмата, при най-адекватното съотношение между очакваните 
разходи и ползи. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите към 
най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите. 
Релевантност - избраните операции следва да допринасят за изпълнението на индикаторите 
за продукт и резултат. 
Принцип на равните възможности – насърчаване на равните възможности за всички, 
включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на 
принципа на недискриминация. 
Общи условия за допустимост на кандидатите 
1. Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро 
предприятия в рамките на селските райони и от предприятия, които не са допустими 
съгласно координацията на ОПИК с други програми. 
2. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 
кооперациите. Допустимостта на кандидатите по този критерий се определя на териториален 
принцип съгласно демаркацията на ОПИК и Приложения № 1-3 на ПМС № 161/2016. 
3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие 
съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 
651/2014. 
4. Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат 
безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18декември 2013 г. 
Минималният размер на финансовата помощ за един проект е не по-малко от 30 000 лв. 
Максималният размер на допустимите разходи за проект, който може да бъде предоставен 
на бенефициент, по мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и 
иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в 
стратегията ВОМР, е до левовата равностойност на 200 000 евро.  
Подпомаганите дейности трябва да са в съответстие с тематични области на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация, както и с Указанията за общите изисквания към 
Стратегиите,  които ще се финансират по Оперативна програма  „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014–2020 г. при многофондово прилагане на подхода  водено от 
общностите местно развитие. 
Допустими разходи по мерките: 
Допустимите разходи трябва да са в съответствие с изискванията на Глава 5, Раздел I от 
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и 
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. 
Допустимите разходи трябва да са в съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и да са налице 
едновременно следните условия: 
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се 

извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2; 
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект 

категории разходи; 
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности; 
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския 
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съюз и българското законодателство; 
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 

25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и 
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на 
документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи. 
Разходите са допустими, ако са платени в срока за допустимост на разходите за съответния 
програмен период. 
Недопустими разходи 
Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията на Глава 5, Раздел I от 
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и  
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд 
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 
на Съвета. Съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или 
дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на 
формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания 
са извършени от него. 
Режим на минимална помощ 
Мерките, включени в стратегиите за ВОМР, финансирани по ОПИК 2014-2020, ще се 
изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ (режим на помощ de minimis) 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 
Във връзка с предвидените за прилагане в стратегията мерки и по отношение на 
недопускане на двойно финансиране с мерки от ПРСР и Оперативните програми - ОПРР, 
ОПНОИР, ОПРЧР и ОПОС е задължително следването на демаркацията с тези програми, 
както е описана в раздел 8 на ОПИК 2014 - 2020 г., както и в съответствие с издадените 
указания от УО на ОП „Иновации и конкурентноспособност” за многофондово прилагане на 
подхода ВОМР с ресурси от ОПИК. При промяна в установените условия за прилагане на 
даден инвестиционен приоритет в ОПИК, тези променени условия автоматично се прилагат 
и за мерките в Стратегията за ВОМР на МИГ. 
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Общи условия по мерките от стратегията за ВОМР от ОПОС 
Допустими дейности по мерките: 
Допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително определени в насоките за 
кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по ОПОС 2014 – 2020 г., като същите 
следва да бъдат в обхвата на следните допустими дейности: 
1. разходи за смр /строително-монтажни работи/; 
2. разходи за материални активи; 
3. разходи за нематериални активи; 
4. разходи за услуги; 
5. разходи за такси; 
6. разходи за материали; 
7. разходи за провеждане и участие в мероприятия; 
8. непреки разходи; 
9. невъзстановим ддс. 
Недопустими разходи: 
1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова 

схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга 
донорска програма; 

2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; 
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута; 
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим; 
5. закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба; 
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с 

изключение на разходите по финансови инструменти; 
7. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, 

предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси; 
8. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови 

транзакции; 
9. разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество; 
10. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на 

документите за кандидатстване за финансова подкрепа; 
На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, 
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени 
от него. В случай, че в стратегията са включени недопустими разходи, те не следва да са 
други освен, посочените в чл. 26 на ПМС 189/2016 г. Максималният размер на допустимите 
разходи за всяко проектно предложение се определя  от допустимите разходи в насоките, от 
избраните от кандидатите видове и/или местообитания, съответните мерки и площ за тях, 
както и приложимият режим за държавни помощи. 
Във връзка с предвидените за прилагане в стратегията мерки и по отношение на 
недопускане на двойно финансиране с мерки от ПРСР и Оперативните програми - ОПРР, 
ОПНОИР, ОПРЧР и ОПИК е задължително следването на демаркацията с тези програми, 
както и в съответствие с издадените указания от УО на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” за 
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многофондово прилагане на подхода ВОМР с ресурси от ОПОС. 
При промяна в установените условия за прилагане в ОПОС, то тези променени условия 
автоматично се прилагат и за мерките в Стратегията за ВОМР на МИГ. 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 
ПРСР (ЕЗФРСР) 

Mярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 
•  Цели и обхват на мярката 

Мярка  4.1  "Инвестиции  в  земеделски  стопанства" има за цел повишаване 
конкурентоспособността на земеделието на територията на местна инициативна група 
Ботевград чрез: 

- преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 
- насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на 

физическия капитал; 
- опазване на околната среда; 
- спазване стандартите на ЕС и подобряване на условията в земеделските стопанства; 
- насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани; 
- По мярката се подпомагат дейности свързани с производството на селскостопански 

продукти в рамките на земеделските стопанства. 
• Обхват на мярката: цялата територия на МИГ Ботевград 
• Допустими получатели 

Земеделски стопани – физически и юридически лица или 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., за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или 
няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на 
собствени земеделски продукти, както и за подготовка на продукцията за продажба.  
Кандидатите следва да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от 
Закона за подпомагане на земеделските производители, или да са признати групи 
производители, или 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. 
Кандидатите - физически лица, трябва да са с постоянен адрес на територията на МИГ – 
Ботевград, а кандидатите юридически лица – да са със седалище на територията на МИГ – 
Ботевград. 
Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде 
не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. 
Кандидатите-юридически лица, следва да докажат приход от земеделска дейност и/или 
приход от услуги директно свързани със земеделска дейност, и/или преработка на 
земеделска продукция, и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ 
- критерия за допустимост не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени 
до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в сектор „животновъдство“, 
сектор „плодове и зеленчуци“, производство на „етерично-маслени и медицински култури“.; 
Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на 
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ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, подробно описани в 
представения БП. 

• Допустими дейности 
- Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с 

намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на 
труда; 

- Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за 
съответните стопанства; 

- Пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; 
- Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията; 
- Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за 

съхранение на оборска тор; 
- Инвестиции в недвижима собственос, свързана с дейността на земеделските 

стопанства; 
- 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; 

- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на 
земеделските стопанства. 

• Допустими разходи 
Допустимите разходи по мярката трябва да са в съответствие с Наредба № 9 от 21.03. 2015 г. 
за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и включват: 

- Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 
използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за 
опазване компонентите на околната среда;  

- Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен 
процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на 
топлинна и/или  електроенергия, необходими за земеделските дейности на 
стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за 
продажба на земеделска продукция;  

- Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, 
други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 
биоенергия; 

- Разходи за достигане съответствие с ново въведените стандарти на ЕС, включително 
чрез финансов лизинг; 

- Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 
оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и 
за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

- Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане 
и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 
предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване, и/или 
презасаждане на трайни насаждения; 

- Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за 
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изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на 
територията на МИГ Ботевград; 

- Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 
транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 
хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 
транспортиране на живи животни и птици; 

- Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани 
с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, 
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация; 

- Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;  
- За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  
- Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и 
икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 
проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 
заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат 
да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи. 

• Финансови параметри на проектите 
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 7 500 
евро. 
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 
000 евро. 

• Интензитет на подпомагане 
Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:  

- проекти, представени от млади земеделски стопани;  
- интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации 

на производители; 
- проекти за колективни инвестиции от признати групи или организации на 

производители; 
Максимално комбинирано подпомагане до 60 % от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи. 
Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от одобрената финансова помощ. 
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 60 000 
евро. 

• Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ по тази мярка е в размер на 342 265,00 лева. 

• Други 
Разходите за закупуване на незастроени и застроени земи, не може да надвишава 10 на сто 
от общите допустими разходи за съответния проект. Разходите за закупуване на земя са 
допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на 
подаване на заявлението за подпомагане. В случай, че към датата на придобиването, 
данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този 
размер. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие, че 
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ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 
подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 
По мярката са недопустими за подпомагане проекти, при които е налице противоречие с 
условията, посочени в „Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие” издадени от 
УО на ПРСР и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 
Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. 
 
Критерии за избор на проекти Точки  
Подпомагане на чуствителни сектори 

Дейностите по проекта са в областта на зеленчукопроизводството и/или трайните 
насаждения и/или животновъдството – сектори говедовъдство, овцевъдство, пчеларство: 
• над 30 % от инвестициите по проекта са в посочените сектори – 10 т. 
• над 50 % от инвестициите по проекта са в посочените сектори - 15 т. 
• над 75 % - от инвестициите по проекта са в посочените сектори – 20 т. 

до 20  

Подпомагане на биологичното производство 

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични 
продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти.  
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство 
на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство. 
• Над 50 % - 10 точки. 
• Над 85% - 15 точки. 

до 15  

Подпомагане на проекти осигуряващи допълнителна заетост 

Проекти при, които изпълнението, на одобрените инвестиции и дейности по проекта 
води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства; 

• за откриване едно ново работно място 5 т. ; 
• за откриване на 2 нови работни места 10 т. ; 
• за откриване на 3 и повече нови работни места 15 т. 

до 15  

Оценка на бизнес плана/проекта и кандидата 
Опит на кандидата: наличие на висше образование в областта на 
земеделието или икономиката. 5  

Осигуряване на необходимо финансиране за изпълнение на дейностите по проекта: 
• наличие на документ от банка, доказващ готовност за финансиране на 50% от 

инвестицията по проекта – 5т.; 
• наличие на документ от банка, доказващ готовност за финансиране на 100% от 

инвестицията по проекта – 10т. 

до 10  
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Оценка на бизнес плана – реалистичност, качество и икономически показатели: 
• дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на 

целите, обхвата и условията на мярката от СВОМР – 3 т.; 
• разработеният БП е реалистичен и отговаря на пазарната конюктура и тенденции – 3 

т.; 
• средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови 

години, 
умножена по 5, е по-малка от стойността на общите допустими разходи по проекта – 0т.; 

умножена по 5 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта – 3 т; 

умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта – 6 
т. 

12 

Въвеждане на иновации 

Иновативност - въвеждане на нови за територията практики и/или услуги, и/или продукт 
в предприятието:  
• над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието – 4 точки; 
• над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в 

предприятието – 8 точки. 

до 8 

Финансиране на подобни инвестиции 

Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция (по мярка 121 
от ПРСР 2007-2013 или подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020) 5 

Опазване на околната среда 

Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 
• над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.; 
• над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т. 

5 

Интегриране на местната територия във веригата на доставки 

Проектът предвижда свързаност с други участници от територията на МИГ Ботевград: 
• доставка на стоки и услуги по проекта от територията на МИГ, на стойност минимум 

20 % от общите допустими разходи по проекта – наличие на договори – 5 т. ; 
• договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ, мин 50 % от 

произведената продукция по години, съгласно производствената програма на 
кандидата залегнала в БП – 5 т. 

10 

ОБЩО 105 
  

Mярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 
• Цели и обхват на мярката 

Мярка  4.2  "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел 
подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 
конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост 
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на територията на МИГ Ботевград чрез: 
- по-добро използване на факторите за производство; 
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 
- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 
- подобряване на опазването на околната среда. 

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори за чиято преработка и/или 
маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Финансовата помощ се предоставя за инвестиции в 
следните производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански 
продукти: 

- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи 
мляко и млечни продукти; 

- месо и месни продукти; 
- плодове и зеленчуци, включително гъби; 
- пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
- зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
- растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 
- 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; 

- готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
- гроздова мъст, вино и оцет. 
• Обхват на мярката: 

Цялата територия на МИГ Ботевград 
• Допустими получатели: 
- земеделски стопани (физически и юридически лица), регистрирани съгласно Закона 

за подпомагане на земеделските стопани; 
- 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.; 

- еднолични търговци и юридически лица, различни от горните включително пазари на 
производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържищата. 

Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите или Закона за стоковите борси и тържищата, които са 
микро, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията. 
Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на 
стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, 
подробно описани в представения бизнес план. 
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Минималният стандартен обем на кандидатите земеделски стопани следва да бъде не по-
малко от 8000 евро. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 
физическите лица на територията на МИГ – Ботевград. 

• Допустими дейности: 
- в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с 

къси вериги на доставка; 
- свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими 

активи, необходими за производството и маркетинга; 
- в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения 

процес и маркетинга; 
- в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с 

запазване качеството на продукцията и суровината; 
- в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова 

продукция, включително хладилни транспортни средства; 
- свързани с внедряването на системи за управление на качеството; 
- за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 
- за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително 

пречиствателни съоръжения. 
• Допустими разходи 

Допустимите разходи включени в проекта трябва да са в съответствие с Наредба № 
20/27.10.2015 г. за прилагане на мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти" от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Материални инвестиции: 

- изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, 
свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за 
опазване компонентите на околната среда; 

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по 
преработка и маркетинг, в т.ч. за преработка, пакетиране, включително охлаждане, 
замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни 
средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 
продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 

- изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 
собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са 
пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов 
лизинг; 

- инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза; 
- закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане 

и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 
предназначени за производствени дейности на територията на МИГ – Ботевград, до 
10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта. 

Нематериални инвестиции: 
- общи разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 
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хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 
устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди 
подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, 
които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите инвестиции 
по проекта; 

- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски 
марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
- разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи 

за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за 
управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато 
тези разходи са част от общ проект на кандидата. 

• Финансови параметри на проектите 
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 7 500 
евро. 
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 
000 евро. 
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 
евро. 

• Интензитет на подпомагане 
Финансовата помощ е в размер до 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 до 40 на сто от 
общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

• Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ по тази мярка е в размер на 195 580 лева. 

• Други 
Разходите за закупуване на земя са допустими за финансиране до размера на данъчната им 
оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай, че към 
датата на придобиването, данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за 
финансиране са разходи до този размер. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е 
допустимо, при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив 
не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за 
същия актив. 
По мярката са недопустими за подпомагане проекти, при които е налице противоречие с 
условията посочени в „Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие” издадени от 
УО на ПРСР и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 
Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. 
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Критерии за избор на проекти Точки  
Подпомагане на чуствителни сектори 
Преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата 
на чуствителните сектори – плодове и зеленчуци, животновъдство, етерично маслени 
култури: 
• над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. 
• над 85 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 т. 

до 15 

Подпомагане на биологичното производство 
Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични 
продукти. Над 75% - от обема на преработваната суровина и произведена продукция в 
бизнесплана, ще бъде биологично сертифицирана. 

до 10 

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост 
Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до 
осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства – откриване на нови 
работни места: 
• от 1 до 3  работни места – 5 точки;  
• над 3 работни места – 10 точки.  

до 10 

Оценка на бизнес плана/проекта и кандидата 
Опит на кандидата: наличие на висше образование в областта на 
земеделието, хранително-вкусовата промишленост или икономиката. 

5 

Осигуряване на необходимо финансиране за изпълнение на дейностите по проекта: 
• наличие на документ от банка, доказващ готовност за финансиране на 70% от 

инвестицията по проекта – 5т.; 
• наличие на документ от банка, доказващ готовност за финансиране на 90% от 

инвестицията по проекта – 10т. 

до 10 

Оценка на бизнес плана – реалистичност, качество и икономически показатели. 
• Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, 

обхвата и условията мярката от СВОМР – 4 т. 
• Разработеният БП е реалистичен и отговаря на пазарната конюктура и тенденции – 3 т.; 
• средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови 

години, 
умножена по 5, е по-малка от стойността на общите допустими разходи по проекта – 0т.; 

умножена по 5 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта – 3 т; 

умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта – 6 т; 

 

13 

Въвеждане на иновации или енергоспестяващи технологии 
• Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на 

предприятието най – малко с 10 % - 5 т. 
• Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в 

предприятието – 5 т. 

до 10 

Коопериране и интеграция между земеделските стопани и предприятия от ХВП 
• Предвижда се преработка на най - малко 65% собствена продукция или продукция от 

земеделски стопани от територията на МИГ – 7 т. 
• Кандидатът е призната група/организация на производители – 12 т. 

12 
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Идентичност на територията 
Проектът включва инвестиции за уникални производства, които са знакови за 
идентичността на територията – 5 т. 5 

Интегриране на местната територия във веригата на доставки 

Проектът предвижда инвестиции за производство на крайни продукти от местни суровини, 
които ще се реализират в туристически обекти на територията на МИГ Ботевград: 
• Наличие на договори с туристически обекти, заведения за хранене или специализирани 

магазини за традиционни храни от територията на МИГ – 10 т. 

10 

ОБЩО 100 
  

Mярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 
• Цели и обхват на мярката 

Мярката има за цел постигане на устойчиво икономическото развитие и намаляване на 
бедността на територията на МИГ – Ботевград чрез създаване на нови работни места и 
разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена стойност и 
иновативност. Тези цели ще бъдат постигнати чрез обхвата на мярката, която е насочена 
към: 

• подпомагане на инвестициите в неземеделски дейности за стимулиране на 
конкурентоспособността на територията на МИГ Ботевград; 

• насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификация 
на неземеделските дейности; 

• развитие на технологии в областта на „зелената икономика“, включително на енергия 
от „ВЕИ“ за собствено потребление; 

• подпомагане усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни 
и културни ценности в рамките на територията. 

• Обхват на мярката: 
Цялата територия на МИГ Ботевград. 

• Допустими получатели 
- Земеделски стопани (физически и юридически лица), регистрирани съгласно Закона 

за подпомагане на земеделските стопани. 
- 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. 

Минималният стандартен обем на кандидатите земеделски стопани следва да бъде не по-
малко от 8000 евро. 
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица 
на територията на МИГ – Ботевград. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или 
съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. 
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

• Допустими дейности 
- развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обектии развитие на 
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туристически услуги); 
- производство и продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 
продукти и материали); 

- развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни 
дейности и услуги базирани на ИТ и др.); 

- производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – само за собствено 
потребление; 

- развитие на занаяти, включително предоставяне на услуги, свързани със 
занаятчийски дейности и други неземеделски дейности. 

• Допустими разходи 
Материални инвестиции 

- изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; 
- закупуване, включително чрез лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до 

пазарната стойност на активите. 
Нематериални инвестиции 

- общи разходи, свързани с проекта -  хонорари на архитекти, инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата 
устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Общите 
разходи не могат да надхвърлят 12 % от сумата на инвестиционните разходи по 
проекта; 

- придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, 
авторски права и марки. 

• Финансови параметри на проектите 
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 
евро. 
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 
000 евро. 
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 75 000 
евро. 
Финансовата помощ за инвестиции в места за настаняване за един проект не може да 
надвишава 50 000 лева. 

• Интензитет на подпомагане 
Финансовата помощ не може да надвишава: 50 %  от общите допустими разходи за 
инвестиции в места за настаняване и 75 % от общите допустими разходи за всички останали 
инвестиции при спазване на правилата за „минимална помощ“, при спазване на условията за 
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
към помощта de minimis. 

• Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ по мярката е в размер на 977 900 лева. 

• Други 
По мярката се подкрепят проекти и кандидати, които отговарят на следните допълнителни 
условия: 
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- инвестициите по проекта да нямат отрицателно влияние върху околната среда; 
- кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа 

жиснеспособност на инвестицията за срок от 5 години, при строително-монтажни 
работи за срок от 10 години; 

- инвестициите в производство на електоренергия от биомаса не се подпомагат, ако те 
не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия; 

- при производство на биоенергия, (включително биогорива) суровините от зърнени и 
други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и 
суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. 
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които 
не се използват за фуражи. 

По мярката са недопустими за подпомагане проекти, при които е налице противоречие с 
условията посочени в „Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие” издадени от 
УО на ПРСР  и в Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 
Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. 
Критерии за избор на проекти Точки  
Подпомагане на сектори, идентифицирани като приоритетни за територията на 
МИГ 
Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги: 
• инвестиции в места за настаняване – 5 т.; 
• инвестиции в производствена дейност – 10 т.; 
• инвестиции в предоставяне на услуги за населението – 15 т.; 
• инвестиции в местни занаяти – 10 т.; 

до 15 

Подобряване на възрастовата структура в селски райони 

Проектът е представен от собственик (Едноличен собственик на дружество с ограничена 
отговорност, ЕТ, физическо лице) и/или управляващ/представляващ ООД с минимум 51% 
дялово участие на възраст до 40 години включително – 10 т. 

10 

Подпомагане на проекти осигуряващи допълнителна заетост 
Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване 
на допълнителна заетост: 
• за откриване едно ново работно място 5 т.; 
• за откриване на 2 нови работни места 10 т.; 
• за откриване на 3 и повече нови работни места 15 т. 

до 15 

Оценка на бизнес плана/проект и кандидата 
Опит на кандидата: наличие на висше образование в сферата на подпомаганата дейност – 5 т. 5 

Осигуряване на необходимо финансиране за изпълнение на дейностите по проекта: 
• наличие на документ от банка, доказващ готовност за финансиране на 70% от инвестицията 

по проекта – 5т.; 
• наличие на документ от банка, доказващ готовност за финансиране на 90% от инвестицията 

по проекта – 10т. 

до 10 
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Оценка на бизнес плана – реалистичност, качество и икономически показатели. 
• Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и 

условията на мярката от СВОМР – 4 т. 
• Разработеният БП е реалистичен и отговаря на пазарната конюктура и тенденции – 3 т. 
• разработеният БП е реалистичен и отговаря на пазарната конюктура и тенденции – 3 т.; 
• средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, 
умножена по 5, е по-малка от стойността на общите допустими разходи по проекта – 0т.; 

умножена по 5 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта – 3 т; 

умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта – 6 т. 

 

13 

Подкрепа на интегрирани проекти 

Проектът създава модел, механизмите на който осигуряват свързаност/синергия между 
дейности от други мерки на СВОМР – 5 т. 5 

Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазване на околната среда 
Използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения – 7 т. 7 
Подкрепа на инвестиции в производството на местни крайни продукти 
Проектът предвижда инвестиции за развитие на производството на традиционни местни 
продукти, които популяризират идентичността на територията и насърчават туризма на 
територията: 
• проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на традиционни храни 

и изделия – 5 т.; 
• проектът включва производство на местни продукти от територията на МИГ Ботевград – 10 

т. ;  
• Проектът включва изграждане на туристическа атракция, свързана с привличане на туристи 

чрез иновативен подход, нов за територията – 5 т. 

до 20 

ОБЩО 100 
  

Mярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура" 

• Цели и обхват на мярката 
Мярката е насочена към създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура и има за цел подобряване на основните услуги за 
населението и инфраструктурата на територията на МИГ – Ботевград. Чрез възможностите 
за подпомагане се цели осигуряването на адекватни условия за живот и заетост – изграждане 
на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура. Това ще бъде 
постигнато чрез инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен 
фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и селата и осигуряване 
на достъпа до тях. Ще бъде насочен ресурс и към подобряване на физическата среда в 
обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и 
социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, 
енергоспестяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата 
култура, спорта и отдиха. 

• Обхват на мярката: 
Територията на МИГ Ботевград. 

• Допустими получатели 
- Община Ботевград; 
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- Юридически лица с нестопанска цел, за дейности свързани със социална и спортната 
инфраструктура и културния живот;  

- Читалища за дейности свързани с културния живот. 
Допустимите кандидати (ЮЛНЦ) трябва да са със седалище на територията на МИГ 
Ботевград. 

• Допустими дейности 
- строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 
- изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение; 

- изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 

- реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

- изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

- изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 
дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

- реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение; 

• Допустими разходи за: 
- строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или 

реставрация на сгради, и/или помещения, и/или друга недвижима собственост, 
съгласно допустимите за подпомагане дейности; 

- закупуване на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната им стойност, 
включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности; 

- придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; 

- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта. 
Тези разходи не трябва да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по горните три 
категории разходи. 

• Финансови параметри на проектите 
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 
000 евро. 
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 200 
000 евро. 
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 200 
000 евро. 

• Интензитет на подпомагане 
За общини, ЮЛНЦ, вкл. читалища финансовата помощ е в размер на 100 % от допустимите 
за подпомагане разходи, в случай, че не е налице генериране на нетни приходи по проекта. В 
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случайте, когато са установи потенциал за генериране на нетни приходи финансовата помощ 
е в размер на 75 % от допустимите за подпомагане разходи. 

• Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ по мярката е в размер на 977 900,00 лева. 

• Други 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите, са недопустими за 
подпомагане по мярката. Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 
възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. Не се 
подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОППР. 
По мярката са допустими авансови плащания в размер до 50 % от публичната помощ, 
свързана с одобрените по проекта разходи.  
За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е до 12% 
от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за общи разходи и при наличие 
на документи от проведената, съгласно изискванията на ЗОП, процедура за избор на 
изпълнител. Разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след 
провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. 
Дейностите за социална инфраструктура са допустими при условие, че социалната 
инфраструктура е включена в обхвата на чл. 36 ал. 2 и ал. 5 от ППЗСП. 
Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и 
съоръженията и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане, ако са от 
указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък 
на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и 
полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.  
Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 
общински пътища, улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях са 
допустими, ако са изградени и реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се 
изграждат, или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на 
кандидтстване. Дейностите, които се подпомагат трябва да са в съответствие с общинския 
план за развитие на община Ботевград, да нямат отрицателно въздействие върху околната 
среда по ЗООС, да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по 
НАТУРА 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди, 
дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни 
актове за тяхното прилагане 
По мярката са недопустими за подпомагане проекти, при които е налице противоречие с 
условията посочени в „Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие” издадени от 
УО на ПРСР и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 
Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. 
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Критерии за избор на проекти Точки  
Бенефициент 
Проектът е предложен от: 
• НПО или читалище – 10 т.; 
• Община Ботевград - 5 т. 

до 10 

Децентрализация 
• Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център. 10 

Подпомагане на проекти, значими за местната идентичност 

Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района. 
• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален 

характер /на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ/ - 20 точки. 
• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален 

характер /на общината/ - 15 точки. 
• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен характер 

/на населеното място/ - 10 точки. 

до 20 

Обхват на инвестицията 
Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от 
хора: 
• повече от 3000 човека – 15 т.; 
• повече от 500 човека – 10 т.; 
• до 500 човека, включително – 5 т. 

до 15 

Адресиране на уязвими групи 
Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от 
населението 
• подкрепят се повече от една група – 20 т. 
• подкрепя се една група – 10 т. 

до 20 

Повишаване на качеството на живот 

Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района: 
• на цялата територия на МИГ – 15 т.; 
• на част от територията на МИГ – 10 т.; 
• на едно населено място – 5 т. 

до 15 

Съгласуване с местната общност 

Проектът е съгласуван с местната общност – 10 т. 10 
ОБЩО 100 
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Mярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура" 

• Цели и обхват на мярката 
Мярката има за цел развитие на туризма и туристическите ресурси на територията на МИГ – 
Ботевград. Интегрираното и устойчиво развитие ще бъде постигнато чрез ефективно 
използване на ресурсите на територията – природни, исторически и културни. Туризмът в 
ръзличните му форми е сред приоритетите за развитие на територията на МИГ. Чрез 
прилагане на мярката се цели постигане на балансирано и устойчиво развитие на 
територията, както и развитието на туризма в района чрез обвързване с националните и 
европейски културни и туристически маршрути и с развитите туристически зони, за да 
получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите. 

• Обхват на мярката: 
Територия на МИГ Ботевград 

• Допустими получатели 
- Община Ботевград; 
- Юридически лица с нестопанска цел. 
• 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 

посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и 
културно наследство; 

- Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
центрове 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). 

• Допустими разходи 
- изграждане, включително отпускането на лизинг или подобренията на недвижимо 

имущество; 
- закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 
- придобиване или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, 

лицензи, авторски права, търговски марки. 
- общи разходи, свързани с изброените по-горе, например: хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост - до 12% от сумата на разходите по горните три 
категории. 

• Финансови параметри на проектите 
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 
000 евро. 
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 60 
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000 евро. 
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 60 000 
евро. 

• Интензитет на подпомагане 
За общини, ЮЛНЦ, в случаи, че не е налично генериране на нетни 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 - ползи. 
В случайте, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 
евро за един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда 
финансиране в размер на 100%. 

• Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ по тази мярка е в размер на 293 370,00 лева. 

• Други 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите, са недопустими за 
подпомагане по мярката. Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 
възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. Не се 
подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОППР. 
По мярката са допустими авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, 
свързана с одобрените по проекта разходи.  
За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е до 12% 
от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за общи разходи и при наличие 
на документи от проведената, съгласно изискванията на ЗОП, процедура за избор на 
изпълнител. Разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след 
провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. 
Дейностите, които се подпомагат трябва да нямат отрицателно въздействие върху околната 
среда по ЗООС, да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по 
НАТУРА 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди, 
дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни 
актове за тяхното прилагане 
По мярката са недопустими за подпомагане проекти, при които е налице противоречие с 
условията посочени в „Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие” издадени от 
УО на ПРСР и Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 
Постановление №161 на Министерския съвет от 2016 г. 

Критерии за избор на проекти Точки  
Бенефициент 
Проектът е предложен от: 
• НПО или читалище – 10 т. 
• Община Ботевград - 5 т. 

до 10 
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Децентрализация 

• Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център 10 

Подпомагане на проекти, значими за местната идентичност 

Проектът предлага инвестиции в туристически атракции/услуги, които са значими за 
идентичността на района (местни обичаи и занаяти) – 20 т.: 
• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален 
характер /на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ/ - 20 точки 
• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален 
характер /на общината/ - 15 точки 
• Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен 
характер /на населеното място/ - 10 точки 

до 20 

Обхват на инвестицията 

Проектът отговаря на потребностите на големи групи от хора: 
• повече от 3000 човека – 15 т. 
• повече от 500 човека – 10 т. 
• до 500 човека – 5 т.  

До 15 

Адресиране на уязвими групи 

Дейностите по проекта са за развитие /предоставяне на услуги на уязвими групи от 
населението 
• подкрепят се повече от една група – 20 т. 
• подкрепя се една група – 10 т. 

до 20 

Повишаване на качеството на живот 

Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 
• на цялата територия на МИГ – 15 т. 
• на част от територията на МИГ – 10 т. 
• на едно населено място – 5 т 

до 15 

Съгласуване с местната общност 
Проектът е съгласуван с местната общност – 10 т. 10 
ОБЩО 100 

  
Mярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на 
културното и природното наследство на селата" 

• Цели и обхват на мярката 
Мярката  има за цел запазване на духовния и културния живот на населението в рамките на 
територията. Мярката е насочена и към осигуряване на интервенции в различни обекти с 
религиозно значение – църкви, храмове и манастир и с цел запазване на културната 
идентичност и традиции в района на МИГ и повишаване качеството на живот на хората, 
живеещи в тях. 
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• Обхват на мярката:  
Територията на МИГ Ботевград 

• Допустими получатели 
Местни поделения на вероизповеданията. 

• Допустими дейности 
В рамките на мярката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за 
възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, 
в това число и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите 
пространства. 

• Допустими разходи 
- възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 
значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства; 
- закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, 
включително чрез финансов лизинг; 
- придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до 
пазарната им стойност; 
- 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 горните три категории. 

• Финансови параметри на проектите 
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 
000 евро. 
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 25 
000 евро. 
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 25 000 
евро. 

• Интензитет на подпомагане 
Размерът на финансовата помощ по проекта в случай, че не е налично генериране на нетни 
приходи, е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на нетни приходи. 

• Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ по тази мярка е в размер на 146 685,00 лева. 

• Други 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите, са недопустими за 
подпомагане по мярката. Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 
възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. 
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобреният размер на финансовата  
помощ. 
Местните подделения на вероизповеданията трябва да са регистрирани като юридическо 
лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или да са признати за юридическо 
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лице по силата на чл. 10 от същия закон. 
Дейностите, които се подпомагат трябва да нямат отрицателно въздействие върху околната 
среда по ЗООС, да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по 
НАТУРА 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди, 
дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни 
актове за тяхното прилагане. Подпомагат се проекти, за които са проведени 
съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство с Министерството 
на културата за защитените територии за опазване на културното наследство. 
По мярката са недопустими за подпомагане проекти, при които е налице противоречие с 
условията посочени в „Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие” издадени от 
УО на ПРСР и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 
Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. 

Критерии за избор на проекти Точки 

Децентрализация 

• Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център 10 

Съответствие на целите със СМР 
• Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на мярка 7.6. от СМР – 
10 т. 10 

Културна и обществена значимост 
• Проектът е за паметник на културата с местно значение – 20 т. 20 

Обхват на инвестицията 

• Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи 
от хора: 
• повече от 5000 човека – 30 т.;  
• повече от 3000 човека – 20 т.; 
• повече от 500 човека – 10 т.; 

        

до 30 

Адресиране на уязвими групи 
• Дейностите по проекта са за развитие /предоставяне на услуги на групи в неравностойно 
положение от населението 
• подкрепят се повече от една група – 20 т.; 
• подкрепя се една група – 10 т. 

до 20 

Съгласуване с местната общност 
• Проектът е съгласуван с местната общност – 10 т. 10 
ОБЩО 100 
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ОПОС (ЕФРР) 
Мярка 0.1 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата 
Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ 
1. Описание на целите  
Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на 
територията на МИГ Ботевград, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние. 
2. Обхват на мярката 
2.1. Kод и име на защитените зони от мрежата Натура 2000: 
• BG0000374 Бебреш; 
• BG0001042 Искърски пролом – Ржана; 
• BG0001043 Етрополе – Байлово. 
2.2. Приоритет на избраните видове: F2 
2.3. Номер и наименование на мярката с финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г.   
109 – Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на 
природозащитното състояние на видове и природни местообитания. 
2.4. Таксономия 
• Бозайници; 
• Влечуги; 
• Земноводни. 
2.5. Код и име на видовете  от защитените зони, за които се предвижда да бъдат подавани 
проектни предложения – наименование на вида на латински и на български език.  
• 1308 Широкоух прилеп Barbastella barbastellus; 
• 1220 Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis;  
• 1310 Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersii;   
• 1323 Дългоух нощник Myotis bechsteinii; 
• 1307 Остроух нощник Myotis blythii;  
• 1316 Дългопръст нощник Myotis capaccinii;  
• 1324 Голям нощник Myotis myotis; 
• 1306 Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii;  
• 1305 Южен подковонос Rhinolophus euryale;  
• 1171 Голям гребенест тритон Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii);  
2.6. Площ (в ха) за всеки вид  
Пещерни прилепи: Barbastella barbastellus/Широкоух прилеп, Miniopterus schreibersii / 
Дългокрил прилеп, Myotis blythii / Остроух нощник, Myotis capaccinii / Дългопръст нощник, 
Myotis myotis / Голям нощник, Rhinolophus blasii / Средиземноморски подковонос, 
Rhinolophus euryale / Южен подковонос – площ: 4300.7712486984 ха 
Горски прилепи: Myotis bechsteinii / Дългоух нощник – площ: 298.3403317063 ха 
Обикновена блатна костенурка/ Emys orbicularis – площ: 17.2845831046 ха 
Голям гребенест тритон/ Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) – площ: 
2655.0146630253 ха 
2.7.Обща площ (в ха) за всички избрани видове: 6973.07 ха 
 

61 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



Код на 
защитена 

зона 

Име на 
защитена 

зона 

При- 
оритет 

№ и наименование 
на мярката 

Таксономия 
Код 
на 

вид 
Име на вид 

Площ 
на вид 
(ха.) 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1308 
Barbastella 

barbastellus / 
Широкоух прилеп 

438.16 

BG0001042 
Искърски 
пролом - 

Ржана 
F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1308 
Barbastella 

barbastellus / 
Широкоух прилеп 

506.37 

BG0001043 
Етрополе 
- Байлово 

F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1308 
Barbastella 

barbastellus / 
Широкоух прилеп 

476.64 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Влечуги 1220 
Emys orbicularis / 

Обикновена 
блатна костенурка 

15.64 

BG0001042 
Искърски 
пролом - 

Ржана 
F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

Влечуги 1220 
Emys orbicularis / 

Обикновена 
блатна костенурка 

1.65 
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местообитания. 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1310 
Miniopterus 
schreibersii / 

Дългокрил прилеп 
1217.87 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1323 
Myotis bechsteinii / 
Дългоух нощник 

298.34 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1307 
Myotis blythii / 

Остроух нощник 
4300.77 

BG0001042 
Искърски 
пролом - 

Ржана 
F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1307 
Myotis blythii / 

Остроух нощник 
1552.79 
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BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1316 
Myotis capaccinii / 

Дългопръст 
нощник 

1217.87 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1324 
Myotis myotis / 
Голям нощник 

4300.77 

BG0001042 
Искърски 
пролом - 

Ржана 
F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1324 
Myotis myotis / 
Голям нощник 

1552.79 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1306 
Rhinolophus blasii / 
Средиземноморски 

подковонос 
3860.33 

BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Бозайници 1305 
Rhinolophus 

euryale / Южен 
подковонос 

856.74 
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BG0000374 Бебреш F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Земноводни 1171 

Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) / Голям 
гребенест тритон 

1485.65 

BG0001042 
Искърски 
пролом - 

Ржана 
F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Земноводни 1171 

Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) / Голям 
гребенест тритон 

888.38 

BG0001043 
Етрополе 
- Байлово 

F2 

М 109 – 
Инвестиции в 

консервационни 
дейности за 
поддържане/ 

подобряване на 
природозащитното 

състояние на 
видове и природни 

местообитания. 

Земноводни 1171 

Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) / Голям 
гребенест тритон 

280.99 

 
3. Допустими дейности 
3.1. Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в 
неблагоприятно-незадоволително състояние. 
3.2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за 
подобряване на природозащитното състояние на видове, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
Посочените дейности не са изчерпателни. Окончателните допустими дейности за проектите, 
подавани в рамките на стратегия за ВОМР, ще бъдат част от указанията на УО за по чл. 37, 
ал. 1 по ПМС 161/2016 г.  
4. Допустими кандидати: 

• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и 
адрес на управление на територията на МИГ. 

• Община Ботевград. 
МИГ не е допустим получател на помощта 
5. Допустими разходи 

• Разходи за СМР; 
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• Разходи за материални активи; 
• Разходи за нематериални активи; 
• Разходи за услуги; 
• Разходи за такси; 
• Разходи за материали; 
• Разходи за персонал; 
• Разходи за провеждане и участие в мероприятия; 
• Непреки разходи; 
• Невъзстановим ДДС; 
• Недопустими разходи (посочени в чл. 26 на ПМС 189/2016 г.) 

Конкретните допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително определени в 
насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по ОПОС 2014-2020 г. 
 
6. Максимален размер на допустимите разходи за проект: 
Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г. 
Финансовата помощ /бюджетът/ на мярката е в размер на 782 320,00 лева. 
7. Интензитет на финансовата помощ 
Интензитетът на финансовата помощ се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС 
2014 – 2020 г. 
8. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 
8.1 Общи критерии:  
Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест се гласуват от Комитета 
за наблюдение на оперативната програма, съгласно чл. 14, ал. 2, т.1 и чл. 26, ал. 2 от Закона 
за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и са 
съобразени с указанията за общите изисквания към стратегиите за водено от общностите 
местно развитие по отношение на мерките с финансиране по приоритетна Ос 3 „Натура 2000 
и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Приложение 3 
към тях. Те са подробно описани в Общите условия по мерките от стратегията за ВОМР от 
ОПОС. Подборът на проектни предложения ще се извършва съгласно методология и 
критерии за оценка – Приложение № 3 към Указания за общите изисквания към стратегиитe 
за водено от общностите местно развитие на ОПОС 2014-2020 г. 

ОПРЧР (ЕСФ) 

Мярка 2.1: „Ново работно място на територията на МИГ Ботевград“ 
1. Цели и обхват на мярката 
Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за 
безработни и неактивни лица, както и да подобри демографската структура на населението. 
Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от дейности за осигуряване на 
заетост, на мотивационни обучения и предоставяне на стимули за работодателите за 
разкриване на нови работни места. Мярката е с обхват цялата територия на МИГ Ботевград. 
Чрез мярката ще бъде осигурена допълняемост с мярка 2.2. 
2. Приоритетна ОС: 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните 
места“ на ОП РЧР 2014-2020 г.  
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3. Инвестиционни приоритети:  
• Инвестиционен приоритет №1 “Достъп до заетост за търсещите работа и неактивни лица, 

включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез 
местни инициативни за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“; 

• Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, 
в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 
включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от 
маргинализирани общности, включително чрез при-лагане на гаранцията за младежта, (с 
финансиране от ЕСФ)“. 

4. Специфични цели: 
• ИП1/СЦ1 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на 

възраст между 30 и 54 г.; 
• ИП1/СЦ2 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с 

ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл; 
• ИП1/СЦ3 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 

54 годишна възраст; 
• ИП3/СЦ1 Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и 

обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, 
стаж или обучение по време на работа (чиракуване)29, или са насочени към продължаване 
на образованието; 

• ИП3/СЦ2 Увеличаване броя на безработните младежи, извън образование или обучение 
на възраст до 29 г. (вкл.), с основна или по-ниска образователна степен, които са 
завършили обучение или са включени в заетост; 

• ИП3/СЦ3 Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна 
заетост безработни младежи, извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., 
които са със завършено средно или висше образование. 

5. Целеви групи и идентифицирани проблеми, които мярката адресира: 
• икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; 

търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда. 
Възрастова група от 30 до 54 г. вкл.; 

• икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; 
търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда. 
Възрастова група от 30 и 54 г. вкл., но с ниско образование (под средно); 

• икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; 
търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда, 
но на възраст над 54 г.; 

• икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 
до 29 г. вкл.; 

• търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29г., вкл. с основна или по-ниска 
образователна степен; 

• търсещи работа безработни младежи от 15 до 29г., вкл. със завършено средно или висше 
образование. 
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Идентифицираните проблеми, които настоящата мярка адресира за избраните целеви групи 
са ниско ниво на образовани и квалификация, негативни демографски процеси, високи нива 
на бедност, вкл. риск от социално изключване и ниски доходи на населението. 
6. Допустими получатели: 
По настоящата мярка са допустими следните бенефициенти (кандидати и партньори): 
Работодатели; неправителствени организации; община Ботевград. 
По мярката са допустими партньорства. 
7. Допустими дейности 
7.1 Допустими дейности, насочени към лица над 30 годишна възраст: 
• 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 упражнява-нето 

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.  

7.2 Допустими дейности, насочени към лица от 15 до 29 годишна възраст включително: 
• предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси 

и други подкрепящи услуги за заетост;  
• дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование 

или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и 
събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.; 

• професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;  
• предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице - мотивационни 

обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за 
придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по 
предприемачество;  

• осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и 
стажуване, след регистрация като безработно лице; 

• предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;  
• предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи;  
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• популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска 
дейност и предприемачество;  

• предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес 
умения;  

• подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за 
стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР. 

8. Допустими разходи: 
• разходи за възнаграждение и осигурителни вноски при заетост за период до 12 месеца на 

безработни и/или неактивни лица от целевите групи - работодателят е длъжен да запази 
работното място за мимимум  6 месеца след приключване на дейностите по проекта; 

• разходи за извършване на мотивационно обучение; 
• разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и 

обзавеждане, ДНА и стопански инвентар – до 30% от преките допустими разходи; 
• разходи за оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. 

ремонтни дейности, в случай на необходимост – до 10% от преките допустими разходи; 
• разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по 

проекта; 
• разходи за дейности за осигуряване на публичност до 1 на сто от общите допустими 

разходи по проекта; 
9. Финансови параметри на проектите 
• Минимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

10,000.00 евро; 
• Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е левовата равностойност на 

50,000.00 евро; 
• Размерът на финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата 

равностойност на 50,000.00 евро. 
10. Интензитет на финансовото подпомагане 
Подпомагането по мярката е до 100% от общите допустими разходи. 
11. Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ на мярката е в размер на 488 950,00 лева. 
12. Критерии за оценка на проектните предложения 
12.1 Общи критерии: 
Посочени в Общите условия по мерките от стратегията за ВОМР, приложими за ОПРЧР 
(ЕСФ). 
Максимален брой точки: 70 
12.2 Специфични критерии: 
• Обучителните дейности и заетостта по проекта са насочени към развитие и съхранение на 

традиционни за територията производства, занаяти, местна култура – 5 т; 
• Проектът е свързан с друга дейност, финансирана по друга мярка от Стратегията за 

местно развитие – 5 т. 
• Проектът въвежда иновация на територията на МИГ – 5 т.; 
• Проектът гарантира устойчивост след своето приключване – 5 т.; 
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• Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 5 т.; 
• Проектът е насочен към някоя от следните приоритетни целеви групи – 5 т.: 
- безработни или неактивни лица от 30 до 54 години; 
- безработни или неактивни лица над 54 години; 
- безработни младежи до 29 г., със завършено средно или висше образование; 
Максимален брой точки: 30 
13. Режим на минимални помощи 
Настоящата мярка ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестника 
на ЕС L352 от 24.12.2013 г. 

Мярка 2.2: „Работа и учене“ 
1. Цели и обхват на мярката 
 Целта на мярката е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите 
бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, 
технологичните промени, застаряването на населението, както и да бъдат интегрирани 
безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в 
заетост при работодател, реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез 
обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост. 
Мярката ще допринесе за улесняване на наемането на безработни лица, които ще получат 
нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити 
на работното място, както и придобиването на професионална квалификация. Натрупването 
на ценен професионален опит и възможностите за продължителна заетост на всички 
обхванати безработни, ще помогнат за по-успешната им реализация на пазара на труда в 
дългосрочен план. Мярката е с обхват цялата територия на МИГ Ботевград. Чрез мярката ще 
бъде осигурена допълняемост с мярка 2.1. 
2. Приоритетна ос: 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ 
на ОП РЧР 2014-2020 г.  
3. Инвестиционни приоритети: Инвестиционен приоритет № 1 “Достъп до заетост за 
търсещите работа и неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от 
пазара на труда, а също и чрез местни инициативни за заетост, и подкрепа за мобилността на 
работната сила“ 
4. Специфични цели: 
• ИП1/СЦ1 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на 

възраст между 30 и 54 г.; 
• ИП1/СЦ2 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с 

ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл.; 
• ИП1/СЦ3 Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 

54 годишна възраст.; 
5. Целеви групи и идентифицирани проблеми, които мярката адресира:  
• икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; 

търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда. 
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Възрастова група от 30 до 54 г. вкл; 
• икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; 

търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда. 
Възрастова група от 30 до 54 г., вкл. но с ниско образование (под средно); 

• икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; 
търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда, 
но на възраст над 54 г. 

Идентифицираните проблеми, които настоящата мярка идентифицира за избраните целеви 
групи са ниско ниво на образовани и квалификация, негативни демографски процеси, 
високи нива на бедност, вкл. риск от социално изключване и ниски доходи на населението. 
6. Допустими получатели: 
По настоящата мярка са допустими следните бенефициенти (кандидати и партньори): 
работодатели; неправителствени организации; община Ботевград. 
По мярката са допустими партньорства. 
7. 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.  

8. Допустими разходи: 
• разходи за извършване на обучения за професионална квалификация за придобиване на 

първа, втора и трета квалификационна степен или обучение за придобиване на част от 
професия (първа, втора и трета квалификационна степен); 

• разходи за извършване на обучения по ключови компетентности; 
• разходи за възнаграждение и осигурителни вноски при заетост за период до 12 месеца на 

безработни и/или неактивни лица от целевите групи;  
• разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по 

проекта; 

71 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



• разходи за дейности за осигуряване на публичност до 1 на сто от общите допустими 
разходи по проекта. 

9. Финансови параметри на проектите 
• Минимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

10,000.00 евро. 
• Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е левовата равностойност на 

50,000.00 евро. 
• Размерът на финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата 

равностойност на 50,000.00 евро. 
10. Интензитет на финансовото подпомагане 
Подпомягането по тази мярка ще бъде до 100% от общите допустими разходи 
11. Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ на мярката е в размер на 312 928 лева; 
12. Критерии за оценка на проектните предложения 
12.1 Общи критерии: 
За оценка на проектните предложения по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите 
за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-
2020 г. Те са описани в Общите условия по мерките от стратегията за ВОМР от ОПРЧР 
(ЕСФ). 
Максимален брой точки: 70 
12.2 Специфични критерии: 
• Обучителните дейности и заетостта по проекта са насочени към развитие и съхранение на 

традиционни за територията производства, занаяти, местна култура – 5 т. 
• Проектът е свързан с друга дейност, финансирана по друга мярка от СМР – 5 т. 
• Проектът въвежда иновация на територията на МИГ – 5 т. 
• Проектът гарантира устойчивост след своето приключване – 5 т. 
• Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 5 т. 
• Проектът е насочен към някоя от следните приоритетни целеви групи – 5 т.: 

- безработни или неактивни лица от 30 до 54 години; 
- безработни или неактивни лица над 54 години. 

Максимален брой точки: 30 
13. Режим на минимални помощи 
Настоящата мярка ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на 
ЕС L352 от 24.12.2013 г. 

Мярка 3.3: „Социална интеграция“ 
1. Цели и обхват на мярката 
Целите на мярката са насочени към подобряване на достъпа до заетост, подобряване на 
достъпа до образование, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, развитие на 
местните общности и преодоляване на стереотипите. Мярката е с обхват цялата територия 
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на МИГ Ботевград. 
2. Приоритетна ОС: 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” 
на ОП РЧР 2014-2020 г. 
3. Инвестиционни приоритети: Инвестиционен приоритет № 1 „Социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани общности като ромите“ 
4. Специфични цели: ИП1/СЦ: Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически 
общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус 
върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави. 
5. Целеви групи и идентифицирани проблеми, които мярката адресира: Целеви групи за 
настоящата мярка са представителите на ромската общност, хора с произход от други 
държави, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч. с 
ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които 
е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и 
маргинализация (висока безрботица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, 
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.). Идентифицираните проблеми, 
които мярката адресира са както следва: наличието на няколко големи групи в 
неравностойното положение: населението от ромски произход, възрастните хора /особено 
тези в отдалечените населени места/ и хората с увреждания; ромско население, което 
изостава по отношение на основните социално-икономически показатели и интегрираността 
си; ниско образователно и културно ниво на голяма  част от населението – основно на 
ромската етническа група.  
6. Допустими получатели: 
По настоящата мярка са допустими следните типове бенефициенти: (кандидати и 
партньори): доставчици на социални и здравни услуги, работодатели, община Ботевград, 
неправителствени организации, читалища, социални предприятия и кооперации за хора с 
увреждания и регистрирани поделения на вероизповеданията. 
По мярката са допустими партньорства. 
1. Допустими дейности: 
7.1 Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване 
достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани 
междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; 
предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на 
представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и 
здравните им права; насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; 
повишаване здравната култура и др. – Задължително направление. 
7.2 Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически 
неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и 
консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на 
обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната 
икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.  
7.3 Направление „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното 
отпадане от училище; интеграция в образователната система на деца и младежи; 
подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на 

73 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



възрастни. 
7.4 Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 
стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за соци-ално-
икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности 
и за общностно развитие; общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно 
влияние върху социалното включване; подкрепа за включване на целевите групи в 
процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики; инициативи за 
преодоляване на стереотипи; инициативи за популяризиране на културната идентичност на 
етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и 
изкуства). 
Подпомаганите дейности трябва да са в съответствие с Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите, с областните стратегии и общинските 
планове. При планиране разкриването на нови услуги за социално включване трябва да се 
предвиди осигуряване на устойчиво предоставяне на услугата след приключване на 
проектите по ОП РЧР 2014 – 2020 г. и постигане на дългосрочни ефекти. 
8. Допустими разходи 
Разходите следва да са в съответствие с разпоредбите на глава 5, раздел І от ЗУСЕСИФ, 
Регламент 1303/2013 г., Регламент 1304/2013 г., Регламент 966/2012 г., ЗУСЕСИФ, 
приожимото национално законодателство и условията посочени в частта „Общи изисквания 
за мерките в СВОМР от ОПРЧР”. 
9. Финансови параметри за проектите 
• Минимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

15,000.00 евро. 
• Максимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

75,000.00 евро. 
• Размерът на финансовата помощ за един проект не може да надвишава левовата 

равностойност на 75,000.00 евро. 
10. Интензитет на финансовото подпомагане - 100% от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи. 
11. Размер на финансовата помощ 
Финансовата помощ /бюджетът/ на мярката е в размер на 293 370,00 лева. 
12. Критерии за оценка на проектните предложения 
12.1 Общи критерии: 
За оценка на проектните предложения по настоящата мярка ще бъдат използвани 
обективните критерии за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за 
наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г. Общите критерии са описани в Общите условия по 
мерките от стратегията за ВОМР от ОПРЧР (ЕСФ). 
Максимален брой точки: 70 
12.2 Специфични критерии: 
• Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на 

уязвимите групи от населението, роми и други представители на рискови групи – 6 т. 
• Проектът отговаря на целите на Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-

2020., и/или Областна стратегия за интегриране на ромите в Софийска област 2012 – 
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2020, и/или Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ботевград 
2016 - 2020 г. – 6 т. 

• Проектът въвежда иновация на територията на МИГ – 6 т. 
• Проектът гарантира устойчивост след своето приключване – 6 т. 
• Дейностите на проекта адресират повече от две целеви групи – 6 т. 
Максимален брой точки: 30 
13. Режим на минимални помощи 
Настоящата мярка ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в 
Официален вестника на ЕС L352 от 24.12.2013 г. 

Мярка 4.4: „Социално предприемачество“ 
1. Цели и обхват на мярката 
Настоящата мярка цели да подобри достъпа до финансиране на социалните предприемачи, 
както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на 
социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на 
възможности за заетост и професионална реализация в социалните предприятия на хората с 
увреждания и други представители на уязвими групи, като важна предпоставка за 
намаляване на бедността и риска от социално изключване. Осигуряването на заетост на 
уязвими социални групи в обществото ще доведе и до устойчивост на мерките в сферата на 
социалната политика. Мярката е с обхват територията на МИГ Ботевград. 
2. Приоритетна ос: 2 „Намаляване на бедността и на-сърчаване на социалното 
включване” на ОП РЧР 2014-2020 г. 
3. Инвестиционен приоритет: 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на 
професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”. 
4. Специфична цел: ИП4/СЦ1: Увеличаване броя на заетите в социалните 
предприятия, след получена подкрепа. 
5. Целеви групи и идентифицирани проблеми, които мярката адресира: Целевите 
групи по настоящата мярка са хора с увреждания, лица в неравностойно положение на 
пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, 
заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с 
увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното 
предприемачество. Идентифицираните проблеми, които мярката адресира са свързани с 
негативните промени в народопсихологията на местното общество – отчужденост, създаване 
на настроения на омраза, расизъм, негативизъм, социален нихилизъм и др. Като цяло се 
наблюдава спад на  културното ниво, не само поради материалното обедняване на 
населението, но и поради липсата на достатъчно стимули за неговото културно и духовно 
развитие. Недостатъчно инициативност на населението за участие в социалния и културния 
живот. Слабо доброволческо движение. 
6. Допустими получатели 
По настоящата мярка са допустими следните бенефициенти (кандидати и партньори): 
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социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания; обучителни организации; община Ботевград; неправителствени организации; 
доставчици на социални и здравни услуги. 
По мярката са допустими партньорства. 
7. Допустими дейности: 
• Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и 

кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;  
• Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество;  
• Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на 

социалната икономика;  
• Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните 

предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с уврежда-ния;  
• Оборудване и адаптиране на работни места;  
• Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри 

практики в сферата на социалната икономика;  
• Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на со-циалните 

предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;  
• Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;  
• Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната ико-номика.  
При планиране разкриването на нови услуги за социално включване трябва да се предвиди 
осигуряване на устойчиво предоставяне на услугата след приключване на проектите по ОП 
РЧР 2014 – 2020 г. и постигане на дългосрочни ефекти. 
8. Допустими разходи: 
Разходите следва да са в съответствие с разпоредбите на глава 5, раздел І от ЗУСЕСИФ, 
Регламент 1303/2013 г., Регламент 1304/2013 г., Регламент 966/2012 г., ЗУСЕСИФ, 
приожимото национално законодателство и условията посочени в частта „Общи изисквания 
за мерките в СВОМР от ОПРЧР”. 
9. Финансови параметри за проектите: 
• Минимумът на общите допустими разходи за проект е в размер на левовата 

равностойност на 20,000.00 евро. 
• Максимумът на общите допустими разходи е в размер на левовата равностойност на 

100,000.00 евро. 
• Размерът на финансовата помощ за един проект по тази мярка не може да надвишава 

левовата равностойност 100,000.00 евро. 
10. Интензитет на финансовото подпомагане – до 100% от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи. 
11. Размер на финансовата помощ: 
Финансовата помощк /бюджетът/ на мярката е в размер на 391 160,00 лева. 
12. Критерии за оценка на проектните предложения 
1.1 Общи критерии:  
За оценка на проектните предложения по настоящата мярка ще бъдат използвани 
обективните критерии за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за 
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наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г. Общите критерии са описани в Общите условия по 
мерките от стратегията за ВОМР от ОПРЧР (ЕСФ). 
Максимален брой точки: 70 
1.2 Специфични критерии:  
• Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на уязвимите 

групи от населението, хората с увреждания и други представители на рискови групи – 6 т. 
• Проектът отговаря на целите на Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-

2020., Областна стратегия за интегриране на ромите в Софийска област 2012 – 2020, 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ботевград 2016 - 2020 г. – 
6 т. 

• Проектът въвежда иновация на територията на МИГ – 6 т. 
• Проектът гарантира устойчивост след своето приключване – 6 т. 
• Проектът обхваща повече от една от уязвимите групи идентифицирани в СВОМР – 6 т. 
Максимален брой точки: 30 
2. Режим на минимални помощи 
Настоящата мярка ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестника 
на ЕС L352 от 24.12.2013г. 

ОПИК 
Мярка 1.1: „Повишаване на иновационната дейност в предприятията на територията 
на МИГ Ботевград“ 
1. Цели и обхват на мярката 
Настоящата мярка цели повишаване на иновационната дейност на МСП на територията на 
МИГ в тематичните области на ИСИС, чрез разработване и/или внедряване на иновации от и 
на територията на МИГ Ботевград, както и насърчаване на частните инвестиции в научни 
изследвания и иновации. Мярката е с обхват територията на МИГ Ботевград. 
2. Приоритетна ос: 1 "Технологично развитие и иновации"  
3. Инвестиционен приоритет: 1.1 „Технологично развитие и иновации” от ОПИК 2014-

2020г. 
4. Специфична цел: Повишаване на иновационната дейност на предприятията / Тематична 

цел 1 от Регламент (ЕС) 1303/2013 
5. Съответствие на дейността с идентифицираните проблеми на територията; 

специфика по отношение на обхванатата територия:  
Мярката и заложените в нея дейности са насочени към преодоляване на идентифицираните 
проблеми в рамките на територията свързани с: ниската конкурентоспособност на 
предприятията, ниска инвестиционна активност поради липса на финансиране и липса на 
производства с висока добавена стойност. Анализът на територията показва потенциал и 
капацитет за развитие на предприятия в тематичните области на ИСИС. Производството на 
продукти с пряко приложение в земеделието и туризма, както и вече развитите производства 
в отрасли на промишлеността като електроника, машиностроене, металообработване, 
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хранително-вкусова и текстилна промишленост, строителство и дърводобив показват 
потенциала за развитие в областите  „Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии“ и „Мехатроника и чисти технологии“. 
6. Целева група и идентифицирани проблеми, които мярката адресира: 
предприятия, разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия, които 
изпитват нужда от специфични мерки за подкрепа на иновационната си дейност за 
увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни 
иновации и нови бизнес модели 
7. Допустими получатели: Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани 
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които са МСП и имат седалище на 
територията на МИГ. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови 
години в случай, че кандидатстват за внедряване на продуктова и/или производствена 
иновация. Допустими са кандидати, осъществяващи дейност във всички отрасли/сектори, с 
изключение на изрично забранениете в Регламент на Комисията (ЕС). 
8. Допустими дейности: 
8.1 Допустими дейности в случай на разработване на продуктова и/или производствена 
иновация: 
8.1.1 извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания 
(вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или 
производствена иновация; 
8.1.2 проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, 
know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост; 
8.1.3 защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище; 
8.1.4 създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 
8.1.5 изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на 
разработваната продуктова и/или производствена иновация; 
8.1.6 разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена 
иновация; 
8.1.7 изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна 
реализация на продуктова и/или производствена иновация; 
8.1.8 организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на 
продуктова и/или производствена иновация; 
8.1.9 визуализация на проекта. 
В случай че проектното предложение включва дейности по т. 7.1.5 – 7.1.8, те следва да бъдат 
включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да 
стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на 
УО на дейностите по т. 7.1.1 – 7.1.4. 
8.2 Допустими дейности в случай на внедряване на продуктова и/или производствена 
иновация 
8.2.1 Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на 
иновативната продуктова и/или производствена иновация. 
8.2.2 Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще 
бъдат подкрепяни по процедурата. 
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8.2.3 Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 
иновативната продуктова и/или производствена иновация. 
8.2.4 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 
„Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и 
обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и 
експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, 
които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на 
бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, 
изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или 
услуги. 
9. Допустими разходи: 
9.1 Допустими разходи в случай на разработване на продуктова и/или производствена 

иновация: 
9.1.1 Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на 

работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по 
проекта - до 50% от общо допустимите разходи по проекта. Разходите за възнаграждения 
са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 
работни часа на ден. 

9.1.2 Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 
дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта - 
до 150 000 лева. 

9.1.3 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за 
разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта. 

9.1.4 Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на 
прототипи и пилотни линии. 

9.1.5 Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни 
изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на 
прототипи и пилотни линии. 

9.1.6 Разходи за външни услуги за: 
• извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. 

създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или 
производствена иновация; 

• защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за 
регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн); 

• създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваните 

продуктова и/или производствена иновация; 
• разработване на технологии за производство на иновативната продуктова и/или производствена 

иновация; 
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на 

иновативната продуктова и/или производствена иновация; 
• наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране 

на иновативната продуктова и/или производствена иновация. 
9.1.7 Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на 
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персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на 
дейностите по проекта. 

9.1.8 Разходи за визуализация - до 2 000 лв. 
9.2  Допустими разходи в случай на внедряване на продуктова и/или производствена 

иновация 
9.2.1 Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по 
проекта. 

9.2.2 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за 
разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта. 

9.2.3 Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите - не следва да 
надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта. 

9.2.4 Разходи за визуализация - до 2 000 лв. 
Разходите са допустими, ако са спазени изискванията и условията на чл. 57, ал. 1 от 
ЗУСЕСИФ. 
10. Тематична концентрация - подкрепата ще бъде предоставяна само за 
операции/инвестиции, попадащи в тематичните области на иновационната стратегия за 
интелигентна специализация, както следва: 
10.1 ИКТ и информатика:  
• производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране; 
• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите 

три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, 
развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер; 

• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 
• Big Data, Grid and Cloud Technologies; 
• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; 
• езикови технологии; 
• уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и 

експлоатиране на нови услуги и продукти; 
• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и 

системи. 
10.2 Мехатроника и чисти технологии:  
• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от 

мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; 
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху 

транспорта и енергетиката; 
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални 

машини, уреди и системи; 
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в 

производството; 
• вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект; 
• създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи; 
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• роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани 
автоматизирани системи; 

• проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-
национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия; 

• био-мехатроника; 
• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“; 
• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и 

ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, 
водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за 
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства). 

10.3 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии: 
• методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния 

потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, 
мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, 
билки и билкови продукти, козметични средства и продукти); 

• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ 
храни); 

• производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална 
диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига; 

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени 
форми и средства; 

• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация 
(немасов, а персонален туризъм); 

• нано-технологии в услуга на медицината; 
• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот; 
• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на 

речни и морски ресурси; 
• производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и 

промишлена вода; 
• зелена икономика.  
10.4 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии: 
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно 

дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, 
видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, 
музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио; 

• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или 
развлекателен характер; 

• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за 
стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); 

• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални 
(регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и 
екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, 
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специализирана екипировка и оборудване, печатни издания). 
11. Финансови параметри за проектите: 
• Минимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

25,000.00 евро. 
• Максимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

200,000.00 евро. 
• Размерът на финансовата помощ за един проект, не може да надвишава левовата 

равностойност на 160,000.00 евро. 
12. Интензитет на финансовото подпомагане: 
За малки и средни предприятия, разработващи и/или внедряващи иновация - до 80% от общо 
допустимите разходи по проекта. 
13. Размер на финансовата помощ: 
• Размерът на финансовата помощ /бюджетът/ е в размер на  782 320,00 лева. 
Настоящата мярка ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на 
ЕС L352 от 24.12.2013г. 
14. Очакван принос към определената специфична цел: 
• Повишаване на иновационната дейност на предприятията, вследствие на създадените 

възможности за взаимосътрудничество, обмен и споделяне на идеи и ресурси. По този 
начин ще нарасне делът на МСП, разработващи и внедряващи иновации в партньорство с 
други заинтересовани страни, което от своя страна ще доведе до изграждане на 
иновационен капацитет в съответствие с областите, определени по Цел 1 и Цел 2 на 
ИСИС и създаване на дългосрочни конкурентни предимства. 

• Засилване на иновационната дейност на МСП чрез стимулиране на инвестициите в НИРД 
и увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или 
организационни иновации и нови бизнес модели; 

• Увеличаване броя на МСП, които самостоятелно разработват, внедряват и 
разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши техния иновационен 
капацитет и конкурентоспособността им. 

15. Критерии за оценка на проектните предложения: 
15.1. Общи критерии:  
Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се определя 
в Закона за управление на средствата от Европейските структорни и инвестиционни фондове 
и в нормативният акт по чл. 28, ал. 1, т.2 на ЗУСЕСИФ от указанията на Управляващия 
орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. 
Максимален брой точки: 60 
15.2. Специфични критерии: 
• Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 10 т. 
• Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, намаляване 

на вредните емисии и опазване на водните ресурси и почвата – 10т. 
• Проект, свързан с развитие на типичен за територията продукт и рекламиращ територията 
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– 10 т. 
• Проектът е насочен към повишаване на експорта на предприятието – 10 т. 
Максимален брой точки: 40 

Мярка 1.2: „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на 
МИГ Ботевград“ 
1. Цели и обхват на мярката 
Настоящата мярка цели повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и 
възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни 
дейности, в т.ч. подобряване нивото на оцеляване на МСП чрез повишаване на 
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ с цел 
подобряване на производствените процеси и повишаване качеството на произвежданите 
продукти и/или предлаганите услуги. Мярката е с обхват територията на МИГ Ботевград. 
2. Приоритетна ос: 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“  
3. Инвестиционен приоритет: 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”  
4. Специфична цел: 2.2 Капацитет за растеж на МСП / Тематична цел 3 на Регламент (ЕС) 

1303/2013 
5. Съответствие на дейността с идентифицираните проблеми на територията; 

специфика по отношение на обхванатата територия:  
Мярката и заложените в нея дейности са насочени към преодоляване на 
идентифицираните проблеми в рамките на територията свързани с:недостатъчно 
висока производителност на предприятията, малко на брой високотехнологични 
промишлени предприятия, технологично оборудване, което не отговаря на съвременните 
изисквания и ниска инвестиционна активност поради липса на финансиране. На територията 
на община Ботевград обаче бизнес средата може да се определи като „развиваща се“ и това е 
основната предпоставка за прилагането на Стратегия за ВОМР и настоящата мярка. 
Икономиката на община Ботевград има промишлено-аграрна структура. Развити отрасли на 
промишлеността са: електроника, машиностроене, металообработване, хранително-вкусова 
и текстилна промишленост, строителство, дърводобив и др. В последните години са 
изградени няколко високотехнологични предприятия. Всичко това демонстрира потенциала 
на територията за продуктивни инвестиции в посока повишаване на 
конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен 
бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности. Предприятията в изброените 
области се нуждаят от повишаване на производствения си капацитет, оптимизация на 
производствените процеси, замяна на морално остарели технологии с нови такива и 
повишаване на качеството на произвежданите продукти. 
6. Целева група и идентифицирани проблеми, които мярката адресира:  
МСП в секторите, изведени като приоритетни, съгласно Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП), които имат 
необходимост от общи производствени инвестиции за подобряване на производствения 
капацитет за растеж, чрез ефективно и ефикасно използване на факторите на производство, 
както и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 
междунаросни знания и технологии; от подкрепа за специализирани услуги за развитие и 
укрепване на управленски капацитет и от подкрепа за растеж чрез подобряване на 
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качеството и чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни 
технологии и услуги. 

7. Допустими получатели:  
Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или 
Закона за кооперациите, които са МСП и имат седалище на територията на МИГ. 
Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години и развиват своята 
основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП групи сектори на 
икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: 
7.1 Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:  
• С20 „Производство на химични продукти“; 
• C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;  
• C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 

продукти“;  
• С27 „Производство на електрически съоръжения“;  
• С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;  
• С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;  
• С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;  
7.2 Интензивни на знание услуги:  
• J58 „Издателска дейност“;  
• J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 

музика“;  
• J60 „Радио- и телевизионна дейност“;  
• J61 „Далекосъобщения“; 
• J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; 
• J63 „Информационни услуги“;  
• М72 „Научноизследователска и развойна дейност“;  
7.3 Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:  
• С10 „Производство на хранителни продукти“;  
• С11 „Производство на напитки“;  
• С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;  
• С14 „Производство на облекло“;  
• С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без 

косъм“;  
• С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

производство на изделия от слама и материали за плетене“;  
• С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;  
• С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;  
• С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;  
• С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;  
• С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;  
• С24 „Производство на основни метали“;  
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• С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;  
• С31 „Производство на мебели“;  
• С32 „Производство, некласифицирано другаде“;  
• С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.  
8. Допустими дейности: 
8.1 Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения 
капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство 
и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 
международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:  
• повишаване на производителността; и/или  
• ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, 

природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови 
технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и 
ефикасност в производствения процес; и/или  

• подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и 
нематериални активи; и/или  

• въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез 
въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване 
консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични 
суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или  

• разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване 
на съществуващите продукти и услуги; и/или  

• диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и 
достъп до пазари. 

8.2 Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския 
капацитет. Дейностите трябва да са насочени към:  
• управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности 

за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; 
и/или  

• разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, 
опазване на околната среда, еко маркировка, сигурност на информацията и други, 
съгласно международни, европейски и национални стандарти 6; и/или  

• разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики 
7; и/или  

• услуги по реинженеринг на процесите в предприятията 8; и/или  
• разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на 

инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и 
разнообразяване на предлагането; и/или  

• инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, 
допринасящ/ и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.  

8.3 Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на 
използването на ИКТ и услуги. Дейностите трябва да са насочени към: 
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• подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез 
разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително 
„виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива 
за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или  

• системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или  
• системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване 

на производителността и конкурентоспособността; и/или  
• електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.  
9. Допустими разходи: 
• Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. придобиване на 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по 
проекта.  

• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за 
изпълнението на дейностите по проекта.  

• Разходи за визуализация – до 2 000 лв.  
Разходите по настоящата процедура са допустими, ако са спазени изискванията и условията 
на чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. 
10. Финансови параметри за проектите: 
• Минимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

30,000.00 евро. 
• Максимумът на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 

200,000.00 евро. 
11. Интензитет на финансовото подпомагане: 
• За малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП - до 70% от общите допустими 

разходи по проекта; 
• За средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП - до 60% от общите допустими 

разходи по проекта. 
• Размерът на финансовата помощ за един проект на малко предприятие, не може да 

надвишава левовата равностойност на 140,000.00 евро; 
• Размерът на финансовата помощ за един проект на средно предприятие, не може да 

надвишава левовата равностойност на 120,000.00 евро. 
Настоящата мярка ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестника 
на ЕС L352 от 24.12.2013г. 
12. Размер на финансовата помощ: 
• Размерът на финансовата помощ /бюджетът/ е в размер на 1 173 480,00 лева; 
13. Очакван принос към определената специфична цел: 
• Подобряване на конкурентоспособността на МСП чрез внедряване на технологии за 

подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, 
намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, 
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съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на 
веригата за добавяне на стойност; 

• Подобряване капацитета на МСП за работа в интензивни конкурентни пазари, с 
повишаване на конкурентоспособността, чрез подобряване, поддържане и гарантиране на 
качеството на реализираните продукти/процеси/услуги и осигуряване на обективни 
гаранти за качество и зиползване на добри производствени практики, както и чрез 
развитие и укрепване на управленския капацитет; 

• Подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично 
развиващите се пазари бизнес, чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и 
услуги и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса. 

14. Критерии за оценка 
14.1 Общи критерии: Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане 
на ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските структорни и 
инвестиционни фондове и в нормативният акт по чл. 28, ал. 1, т.2 на ЗУСЕСИФ от 
указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020г. 
Максимален брой точки: 60 
14.2 Специфични критерии: 
• Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 10 т.  
• Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, намаляване 

на вредните емисии и опазване на водните ресурси и почвата – 10 т. 
• Проект, свързан с развитие на типичен за територията продукт и рекламиращ територията 

– 10 т. 
• Проектът е насочен към повишаване на експорта на предприятието – 10 т. 

Максимален брой точки: 40 

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

 

Код на 
мярката Име на мярката 

Общо за периода на стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 2 933 700,00 лв. 40,98% 

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 342 265,00 лв. 11,67% 

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 195 580,00 лв. 6,67% 

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 977 900,00 лв. 33,33% 

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 977 900,00 лв. 33,33% 
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инфраструктура 

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа инфраструктура 293 370,00 лв. 10,00% 

Мярка 7.6 
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване на културното и природното 
наследство на селата 

146 685,00 лв. 5,00% 

 Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 782 320,00 лв. 10,93% 

Мярка 0.1 
„Подобряване на природозащитното състояние на 

видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода 
ВОМР“ 

782 320,00 лв. 100,00% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 486 408,00 лв. 20,77% 

Мярка 2.1 Ново работно място на територията на МИГ 
Ботевград 488 950,00 лв. 32,89% 

Мярка 2.2 Работа и учене 312 928,00 лв. 21,05% 

Мярка 3.3 Социална интеграция 293 370,00 лв. 19,74% 

Мярка 4.4 Социално предприемачество 391 160,00 лв. 26,32% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 800,00 лв. 27,32% 

Мярка 1.1 Повишаване на иновационната дейност в 
предприятията на територията на МИГ Ботевград 782 320,00 лв. 40,00% 

Мярка 1.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП 
на територията на МИГ Ботевград 1 173 480,00 лв. 60,00% 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 7 158 228,00 лв. 100% 

 

Мярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за водено от общностите местно развитие 968 121,00 лв. 24,81% 

 

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

Целите на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на община 
Ботевград ще бъдат постигнати чрез прилагането на 6 мерки, разработени в рамките на 
ПРСР 2014-2020 и съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони /ЕЗФРСР/ и подмярка 19.4, свързана с осигуряване на текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие, 4 мерки за 
подпомагане, прилагани в рамките на ОПРЧР 2014-2020 г. (ЕСФ), 2 мерки за подпомагане, 
прилагани в рамките на ОПИК 2014-2020 г. и една мярка за подпомагане, прилагана в 
рамките на ОПОС 2014-2020 г. 
Бюджетът по отделните мерки/подмерки е съобразен с изведените нужди на територията на 
двете общини и силните и слабите страни описани в анализа към Стратегията. В бюджета на 
Стратегията за ВОМР 40,98 % /2 933 700,00 лв./ от средствата се осигуряват от ПРСР за 
периода 2014-2020 г. 
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Предвид структурата на селското стопанство в рамките на територията и необходимостта от 
преструктуриране и модернизация на земеделските стопанства, особено в обхвата на 
чувствителни сектори – зеленчукопроизводство, трайни насаждения, животновъдството – 
сектори говедовъдство, овцевъдство, пчеларство е предвидена мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства”, като средствата определени в Стратегията за нея са в размер на 
11,67 % от бюджета от ЕЗФРСР или 342 265 лв. публични разходи. За дейности свързани с 
преработка на селскостопански продукти, отчитайки потенциала на територията и 
възможността за реализацията на разннобразни хранителни продукти в рамките на 
територията и извън нея е избрана за прилагане мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като определения за нея ресурс е в 
размер на 6,67 % от бюджета от ЕЗФРСР или 195 580 лв. публични разходи. 
Акцентирайки на нуждите за повишаване на конкурентоспособността и девирсификацията 
на местната икономика, насочена към неземеделския сектор и с цел засилване на ролята на 
туристическия отрасъл в местната икономика чрез използване на неговия потенциал за 
балансирано развитие на територията 43,33 % или 1 271 270 лв. от бюджета от ЕЗФРСР по 
стратегията е предвиден за мерки 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и 
7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура”.  
Мярка 6.4 ще бъде насочена към подкрепа на стопанският сектор на територията за развитие 
на различни неземеделски производства, туризъм и услуги, включително такива, които 
използват туристическият потенциал на територията. Подмярка 7.5 пък ще бъде насочена 
към публичния и НПО сектора с акцент върху туристическия потенциал на територията, с 
цел популяризиране на природните ценности и повишаване на доходите на местното 
население. 
Подпомагането насочено към инфраструктура, свързана с базови услуги за населението на 
територията на МИГ е съобразено с подпомагането по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 
Определеният бюджет по подмярката, който ще бъде насочен към подобряване на услугите 
в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, 
водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, 
благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха е в размер на 977 900,00 лв. или 
33,33 % от бюджета от ЕЗФРСР на Стратегията за ВОМР. 
Базирайки се на богатото културно и историческо наследство в Стратегията за ВОМР е 
включена и мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на 
културното и природното наследство на селата “ с бюджет 146 685,00 лв. или 5 % от общият 
определен бюджет от ЕЗФРСР. 
Бюджетът, заделен в Стратегията за ВОМР за дейностите подпомагани от Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси", съобразени с нуждите на територията ще 
допринесат за постигане на специфичните за всяка програма цели, но също така и за 
постигането на синергия с подпомагането, осигурено от другите фондове на ЕС включени в 
Стратегията.  
Предвидения ресурс от ОПРЧР възлиза на 1 486 408 лв. или 20,77 % от бюджета на 
Стратегията, като подкрепата ще се реализира посредством 4 мерки: 2.1 „Ново работно 
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място на територията на МИГ Ботевград”, 2.2 „Работа и учене”, 3.3 „Социална интеграция” 
и 4.4 „Социално предприемачество”.Чрез включването на тези мерки се цели създаването на 
условия за устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, както и 
осигуряването на добри и безопасни условия на труд и придобиване на професионална 
квалификация.  
Мерките от ОПРЧР ще предоставят възможност за социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности и намаляване на бедността чрез насърчаване на социалното 
включване. Ще се осигури подкрепа за най-уязвимите и маргинализираните групи като 
ромите, които ще получат достъп до интегрирани мерки и услуги, свързани с 
преодоляването на комплексните проблеми, породени от липсата на заетост, на достъп до 
социални и здравни услуги и др. Тази помощ ще подпомогне нуждаещите се от социална 
подкрепа и ще даде нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на 
местните общности. Предвидените мерки са насочени както към местния бизнес, така и към 
публичните организации и доставчици на социални услуги и др. 
В рамките на Стратегията от ОПИК са избрани за прилагане 2 мерки – мярка 1.1 
„Повишаване на иновационната дейност в предприятията на територията на МИГ 
Ботевград” и мярка 1.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията 
на МИГ Ботевград”, като чрез тях се цели повишаване на конкурентоспособността на 
местната икономика и разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и 
заетост на населението извън земеделието. Основният ресурс, определен за бизнес сектора в 
рамките на територията е осигурен от ПРСР и ОПИК в размер на 4 889 500 лева /68,3%/, 
който ще бъдат използван за повишаване производствения капацитет на предприятията, 
въвеждането на иновации и разнообразяване на дейностите им, което ще доведе до 
икономическо развитие на територията, увеличаване на работните места и намаляване на 
бедността, като този ефект се допълва и от предвиденото финансиране от ОПРЧР в размер 
на 1 486 408 лв. 
Подкрепата за дейности, които ОПОС 2014-2020 г. предоставя чрез подхода ВОМР са 
предвидени в мярка 0.1 с бюджет в размер на 782 320,00 лв или 10,93 % от общия бюджет на 
Стратегията. Дейностите, които се предвижда да се финансират в рамките на тази мярка са 
насочени към подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 
2000 и извършване на преки консервационни дейности, 
изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктурата, необходима за 
възстановяване и поддържане на местообитанията на видовете и покупка, доставка и монтаж 
на специализирани машини, съоръжения и оборудване, биологични видове и др.  
В бюджета на Стратегията е определен и ресурс, необходим за функциониране на Местната 
инициативна група, който е съобразен с лимитите определени в националното 
законодателство /Наредба № 12/2016 г./ за този тип дейности. Разпределението на 
определения бюджет за периода 2014 – 2020 г. е подчинено на стремежа за постигане на 
основната цел на Стратегията „Създаване на устойчиво развитие на територията и 
подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на населението в община 
Ботевград“ и четирите стратегически за територията приоритети за местно развитие: 
Приоритет 1: „Насърчаване на конкурентноспособността и устойчивото развитие на 
местния микро, малък и среден бизнес с акцент върху създаване на повече 
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възможности за заетост” (3 295 523 лв. – 46 %). 
В рамките на приоритета са заложени 6 специфични цели, които ще бъдат изпълнени чрез 
интервенциите, предвидени по отделните мерки, включени в СВОМР. За постигането на 
тези цели се адресират дейностите подпомагани по мерки 1.1, 1.2, 4.1 и 4.2, които са 
насочени към подпомагане и развитие на аграрния сектори и преработаката на 
селскостопански продукти, както и насърчаване на иновациите и повишаване на 
производствонеия капацитет в рамките на територията на МИГ Ботевград. В рамките на този 
приоритет се предвиждат и интервенции чрез мярка 2.1 и 2.2, чрез които се предоставя 
възможност за повишаване на капацитета на човешките ресурси, чрез обучения, създаване 
на възможности за трудова реализация включително сред уязвимите групи в рамките на 
територията. 
Приоритет 2: „Опазване, развитие и популяризиране на природното и културно – 
историческо наследство на територията” (2 2200 275 лв – 31 %). В рамките на 
приоритета са заложени 4 специфични цели, които ще бъдат изпълнени чрез интервенциите, 
предвидени по отделните мерки, включени в СВОМР. За постигането на тези цели се 
адресират дейностите подпомагани по мерки 0.1, 6.4, 7.5 и 7.6. Мерките, относими към П2 са 
в съотвествие четрите специфични цели и са свързани с подкрепа на местния бизнес за 
дейности свъразни с разнообразни форми на туризъм, туристически атракции и дейности 
свързани с местната култура, бит и обекти с религиозно значение. В рамките на П2 е 
идентифицирана и специфична цел насочена към местообитанията в рамките на територията 
и тяхното съхранение, което попада в обхвата на дейностите по мярка 0.1 от ОПОС. 
Приоритет 3: „Социално и културно развитие на общностите и хората, включително 
социално приобщаване на уязвимите и малцинствени групи на територията” (684 530 
лв -  9 %). В рамките на приоритета са заложени 5 специфични цели, които ще бъдат 
изпълнени чрез интервенциите, предвидени по отделните мерки, включени в СВОМР. За 
постигането на тези цели се адресират дейностите подпомагани в обхвата на ОПРЧР. 
Мерките, които ще допринасят за постигане на специфичните цели са – мерки 3.3 и 4.4. Чрез 
дейностите, предвидени по отдените мерки ще се постигне подпомагане на младото 
население и уязвими и маргинализирани групи от населението в рамките на територията на 
МИГ Ботевград, свързано със стимулиране на здравословен начин на живот, интегриране и 
създаване на равнопоставеност и социална ангажираност. Също така ще се насочи подкрепа 
за възрастни хора особено в отдалечени населени места, в които е налице задълбочаваща се 
тенденция на обезлюдяване.  
Приоритет 4: „Подобряване на жизнената и бизнес среда в общината чрез инвестиции 
в публична инфраструктура” (977 900 лв – 13 %). В рамките на приоритета са заложени 3 
специфични цели, които ще бъдат изпълнени чрез интервенциите, предвидени по мярка 7.2, 
включена в СВОМР. За постигането на тези цели се адресират дейностите подпомагани по 
мярка 7.2 от ПРСР, като същите ще бъдат насочени към подобряване на публичната 
инфраструктура, която допринася за подобряване на облика на населените места и повишава 
качеството на живот рамките на територията на МИГ Ботевград. 
При определяне на поканите за прием на проекти ще бъде следван принципа на 
допълняемост и демаркация по отношение на подкрепата от отделните фонда на ЕС 
/ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ/, посочени в одобрените от ЕК програми и  с Указания от 
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управляващия орган на оперативните програми /ОПРЧР, ОПИК и ОПОС/  за прилагането на 
подхода ВОМР и „Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие” издадени от 
УО на ПРСР. Предоставянето на финансова помощ от Стратегията на МИГ Ботевград са в 
съответствие с Глава четвърта „Условия и ред за предоставяне на финансова помощ от 
Стратегиите за ВОМР“  от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР за периода 2014-2020 г.  

  
 

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

 За постигането на целите в стратегията са включени 13 мерки/подмерки, които чрез 
определения по всяка от тях финансов ресурс ще финансират проекти в обхвата на 
допустимите дейности по всяка мярка от СВОМР и ще се съфинансират от бюдежта на 
съответната Програма за периода 2014-2020 г. Приносът и адресирането на отделните 
мерки/подмерки към целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР са описани в раздел 4 
„Цели на стратегията”. 
Условията и редът за предоставяне на финансова помощ от Стратегията на МИГ 
„Ботевград” са в съответствие с публикуваните от УО на съответните програми /ПРСР, 
ОПИК, ОПОС и ОПРЧР/ насоки за прилагане на подхода ВОМР, както и Наредба № 22 за 
прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  
Изпълнението на Стратегията ще стартира с поетапно стартиране на всички мерки и 
процедури, като по този начин ще се осигури балансираното им прилагане през целия 
период до 31 декември 2020 г.  
Поетапното стартиране на всички инструменти за подпомагане още от самото начало на 
прилагане на Стратегията, ще даде възможност и време на Местната инициативна група, да 
извърши необходимите анализи, свързани с прилагането на отделните подмерки, като при 
наличие на слаб интерес към някоя от мерките/подмерките да бъдат предприети действия за 
повишаване на нейната атрактивност или средствата да бъдат пренасочени към други 
мерки/подмерки с идентифициран по – висок интерес от страна на кандидатите за 
подпомагане.  
Отчитайки факта, че повече от три години от програмния период 2014 – 2020, вече са 
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изминали и  необходимостта от технологично време за изпълнение на проектите от страна 
на бенефициентите Местната инициативна група /МИГ/ ще предприеме необходимите 
действия и ще положи усилия за договаряне на средствата по отделните подмерки в рамките 
на първите две години от прилагане на Стратегията за ВОМР. По този начин ще бъде 
осигурено оптимално време за изпълнение на проектите от страна на кандидатите, което пък 
от своя страна ще спомогне за по – добро постигане на заложените цели и индикатори. 
Особено внимание ще бъде обърнато на проектите, свързани с инвестиционните дейности, 
при които навременното стартиране на дейностите е от изключително важно значение за 
качественото и в срок завършване на проектите. Договарянето на бюджета на Стратегията 
през първите две години от прилагането й ще предостави възможност на МИГ да изиска 
увеличаване на определения бюджет при изпълнение на условията, залегнали в Наредба № 
22 от 14 декември 2015 г. 
За ускоряване на процеса по набиране на проектни предложения от страна на потенциални 
кандидати ще се използва и натрупания опит от изпълнение на проекти съфинансирани от 
ЕС, включително в рамките на проведените срещи, семинари, дискусии и др., където се 
натрупа база данни с потенциални кандидати и проекти по отделните мерки, които заявиха 
готовност да кандидатстват за подпомагане веднага след одобрение на Стратегията и 
обявяване на първите покани за прием на проекти. При управлението на МИГ и прилагането 
на Стратегията се залага изключително много на опита и високата квалификация на наетият 
персонал, което допълнително ще допринесе за качественото изпълнение на прилагането в 
максимална степен още в първите години.  Едновременно с изпълнението на Стратегията, 
през първата година се предвижда и провеждане на обучения за придобиване на умения и 
капацитет от страна на потенциалните кандидати за начина, по който да разработват своите 
проекти, включително изготвяне на отчети и искания за плащане.  
Обученията, които ще бъдат проведени в първата година, ще предоставят възможност, както 
на екипа на МИГ, така и на бенефициентите да се подготвят по – добре, като по този начин 
да се усвоят средствата в рамките на програмния период.   
Местната инициативна група прилага недискриминационна и прозрачна процедура и 
обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, съобразени с реда и 
изискванията, определени в Раздел I “Процедура за подбор на проекти към стратегия за 
ВОМР на МИГ”. 
Прилагането на Стратегията за ВОМР в рамките на територията на МИГ ще бъде изцяло 
съобразено с приложимото законодателство, включително и договора за изпълнение на 
Стратегията. Дейностите по изпълнение и прилагането на отделните мерки от Стратегията 
включват: 

1. Поддържане на деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени 
актовете на органите на МИГ; 

2. Информиране  и подпомагане на подготовката на проекти на потенциалните 
кандидати; 

3. Одобряване и публикуване на електронната страница на МИГ на индикативен график 
за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна 
година; 

4. Подготовка и публикуване на покани за подбор на проекти; 
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5. Публикуване на електронната страница на МИГ на указания и образци на документи 
за кандидатстване за всяка мярка не по-късно от 3 месеца преди публикуване на 
покана за подбор на проекти; 

6. Приемане на заявления за финансова помощ; 
7. Създаване и поддържане на електронен регистър за постъпилите проекти по 

стратегията за ВОМР, в който се отразява състоянието и движението на всеки проект, 
публикуван на електронната страница на МИГ; 

8. Извършване на подбор на проекти и определяне на размера на финансовата помощ; 
9. Извършване на преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на 

финансова помощ по стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 - 2020 г. и 
ПМДР; 

10. Сключване на договор като трета страна с одобрените кандидати съгласно правилата 
на съответната програма; 

11. Осъществяване на мониторинг на изпълнението на проектите и подпомагане 
методически получателите на финансова помощ; 

12. Осъществяване на посещения на място на кандидати и получатели, когато това е 
предвидено в процедурата по чл. 45, ал. 2, в нормативен акт или в договора; 

13. Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до 
ДФЗ - РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на съответната програма и за 
изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; 

14. Изготвяне на доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на 
стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или от друг УО; 

15. В срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвяне и представяне на 
УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по договора по 
чл. 38, годишен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията  

16. Информиране на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., относно проблеми и форс мажорни 
обстоятелства, възникнали при изпълнението на стратегията; 

17. Въвеждане на информация за изпълнението на стратегия за ВОМР за проектите по 
ЕЗФРСР, в това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), 
в отделна информационна система, която е функционално свързана с 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 - 2020 г. 
(ИСУН 2020); 

18. Въвеждане в ИСУН 2020 на информация за проектите по останалите програми в 
съответствие с правилата на съответната програма; 

19. Предоставяне на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на УО на програмите, страна по 
договора по чл. 38, и на ДФЗ - РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) възможност 
за наблюдение на заседанията на КИП; 

20. Извършване на последваща оценка за изпълнение на стратегията. 
Изпълнението на целите в действия ще се осъществи чрез следните стъпки и 
съответните оперативни действия: 
Подготовка за изпълнението на Стратегията  
Координиране и съгласуване на действията между екипа и партньорите, и набелязването на 
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краткосрочни цели свързани с подготовката на пакетите от документи за прием на заявления 
за подпомагане, подготовка на индикативен график за отваряне на приеми, подготовка на 
вътрешни нормативни документи, свързани с процедурите за приемане, оценка и одобрение 
на проекти. Оценка на ресурсите - материални и човешки, пряко ангажирани в изпълнението 
на стратегията. Разпределение на дейностите и задачите между членовете на екипа по 
проекта, разпределение на ангажиментите между членовете на КУО и КС, както и ясно и 
точно формулиране на задачите. 
Създаване и поддържане на система за комуникация в екипа. 
Активното и ефективно общуване между членовете на екипа е от ключово значение за 
успешното изпълнение на проекта. Основните средства за комуникация, които се предвижда 
да бъдат прилагани са следните: редовни срещи на екипа; протоколи, записки; изпращане на 
писма по поща или куриер; телефонни обаждания; електронна комуникация чрез интернет: 
ел. поща, скайп или друг вид гласова интернет комуникация; интернет група с ограничен 
достъп за обмен на информация, интернет страница и др. 
Избор на изпълнители за услуги към МИГ 
Изборът на изпълнители за услуги ще се осъществява съгласно действащото 
законодателство в Р България. Местната инициативна група ще прилага съответните 
процедури по ЗОП. 
Изпълнение на Стратегията 
Подборът на проекти по всяка мярка ще се извършва посредством определените за всяка 
мярка критерии за избор и в съответствие с прозрачна и предварително оповестена на 
всички потенциални кандидати процедура. Подборът на проекти ще се извършва 
периодично по една или група мерки/подмерки от СМР. 
Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на МИГ ще одобрява и публикува на 
електронната страница на МИГ индикативен график за приемите по съответните 
мерки/подмерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. Управителният 
съвет на МИГ взима решение за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с 
индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от потенциални получатели 
на финансова помощ. 
В годината на одобряване на СМР, УС на МИГ ще приеме индикативен график за прием на 
проекти в срок до един месец от подписване на договор за одобрение на СВОМР, ако е 
възможно да бъде реализиран прием на проекти през същата година. Предвидено е по всяка 
една от включените мерки/подмерки да бъдат проведени по два периода на прием, с цел 
предоставяне на максимална възможност на кандидатите от територията да подготвят своите 
проекти и да имат достатъчно време за тяхното изпълнение. Процеса по подбор на проекти 
ще бъде изцяло съобразен с Указанията на УО на ОПИК, на УО на ОПОС, „Указания от 
управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  за 
прилагането на подхода ВОМР с ресурси от ОП РЧР” и „Насоки за определяне на условията 
за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” издадени от УО на ПРСР 
Периодът за прием на проекти се определя с решение на УС на МИГ, но не може да е по-
малък от 1 месец. За изпълнение на Стратегията, МИГ ще поддържа деловодна система и 
архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на МИГ, ще информира, 
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консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати. 
Всички одобрени проекти за финансиране от ЕЗФРСР се изпълняват в срок до 24 месеца, 
считано от: 

- датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ - РА 
за кандидати, които не са възложители по смисъла на ЗОП; 

- датата на уведомяване на получателя на финансова помощ за решението за 
съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на 
изпълнител по проекта, когато получателят е възложител по ЗОП. 

Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на 
стратегията за ВОМР ще осигурят публичност на дейността си и на източниците на 
финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение 
№ 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-200 г. 
За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ ще публикува на интернет страницата 
си следната информация: 

- одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички 
последващи изменения; 

- всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 
колективния върховен орган; 

- актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 
колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на 
физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, 
сектор, на който е представител и групата от заинтересовани лица, които 
представлява; 

- устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 
- регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани 

изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките; 
- профил на купувача съгласно чл. 226 ЗОП; 
- списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, 

както и предмета на сключения договор; 
- електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 
- всички декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на 

комисията за избор на проекти; 
- критерии за оценка на проектите; 
- решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган 

за одобрение на проектите; 
- правила за работа на МИГ; 
- доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 
- годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни 

пред водещия фонд - ЕЗФРСР. 
Линкове към информацията на сайта на МИГ ще бъдат публикувани и на сайта на общината. 
МИГ „Ботевград” своевременно и периодично ще публикува информация за дейността си 
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понабирането и изпълнението на проектите в местни медии и в печатен вариант ще бъдат 
поставяни в кметствата. 

Индикативен финансов план по години 

Код на 
мярката Име на мярката 

Общо за 
периода на 

стратегията 
лв. 

2018 2019 2020 2021 2022 

  
Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

3 901 821 1 466 850  1 466 850       

Мярка 4.1 Инвестиции в 
земеделски стопанства 342 265 171 132,50 171 132,50 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 4.2 

Инвестиции в 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 
продукти 

195 580. 97 790 97 790. 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 6.4 
Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 
дейности 

977 900. 488 950 488 950 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 7.2 

Инвестиции в 
създаването, 

подобряването или 
разширяването на 

всички видове малка по 
мащаби 

инфраструктура 

977 900 488 950 488 950 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 7.5 

Инвестиции за публично 
ползване в 

инфраструктура за 
отдих, туристическа 

инфраструктура. 

293 370 146 685 146 685 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 7.6 

Проучвания и 
инвестиции, свързани с 

поддържане, 
възстановяване на 

културното и 
природното наследство 

на селата 

146 685 73 342,50 73 342,50  

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Подмярка 
19.4 

Текущи разходи и 
популяризиране на 

стратегия за водено от 
общностите местно 

развитие 

968 121 968 121 

  Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 1 486 408 743 204 743 204       

Мярка 2.1 
Ново работно място на 
територията на МИГ 

Ботевград 
488 950. 244 475 244 475 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 2.2 Работа и учене 312 928 156 464 156 464 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 3.3 Социална интеграция 293 370 146 685 146 685 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 
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Мярка 4.4 Социално 
предприемачество 391 160 195 580 195 580 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

  Мерки, финансирани от 
ОПОС (ЕФРР) 782 320 391 160 391 160       

Мярка 0.1 

„Подобряване на 
природозащитното 

състояние на видове от 
мрежата Натура 2000 

чрез подхода ВОМР“ 

782 320 391 160 391 160 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

  Мерки, финансирани от 
ОПИК (ЕФРР) 1 955 800 977 900 977 900       

Мярка 1.1 

Повишаване на 
иновационната дейност 

в предприятията на 
територията на МИГ 

Ботевград 

782 320 391 160 391 160 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Мярка 1.2 

Подобряване на 
производствения 

капацитет в МСП на 
територията на МИГ 

Ботевград 

1 173 480 586 740 586 740 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

Изпълнение и 
отчитане на 

проекти 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 
СТРАТЕГИЯ: 8 126 349 3 579 114 3 579 114       

 

8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 
капацитета на местната група за действие 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; 

Органите за управление на МИГ са: 
Колективен върховен орган - КВО /Общо събрание/ Към настоящия 
момент в КВО се включват 37 члена, в т.ч. физически и юридически 
лица, представлявайки 100% от групите заинтересовани страни от 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

ЕКСПЕРТ ПО 
ПРИЛАГАНЕ 
НА СВОМР 

УПРАВИТЕЛЕН 
СЪВЕТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР 

ЕКСПЕРТ 
МОНИТОРИНГ 

И КОНТРОЛ 

Асистент 
финанси и 
техническа 

дейност 

ЕКИП ПО 
ПРИЛАГАНЕ НА 

СВОМР 
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територията:  
1. Представители на местния бизнес: 
- 11 фирми, регистрирани по Търговски закон /микро, малки и средни 

предприятия/, сред които и една с регистрация като Земеделски 
стопанин 

- 4 еднолични търговци включително един с регистрация като 
Земеделски стопанин 

- физически лица стопански сектор – 3 бр., от които 2 бр. 
регистрирани Земеделски стопани и един Адвокат от територията на 
МИГ Ботевград; 

2. Представители на структурите на гражданското общество 
- неправителствени организации, сред които организацции за опазване 

на околната среда и културата на територията на МИГ /Сдружение 
„Трудолюбци“ и Сдружение „Живот в хармония“/; 

- 4 читалища от гр. Ботевград, с. Трудовец, с Врачеш и с. Скравена; 
- неформални граждански сдружения, групирани по различни 

интереси, като журналистика, спорт, туризъм, граждански 
инициативи, и др.; 

3. Представители на публичната и местната власт 
- Община Ботевград; 
4. Жители на община Ботевград, които не са включени в някои от 

по-горните организации или структури 
- неправителствени организации, сред които организации работещи за 

защита на правата на младите хора и социално развитие на младежи 
от територията на МИГ, като Сдружение с нестопанска цел 
„Младежко движение за развитие на селските райони в България“, и 
организации работещи за интеграция на етносите и хората с 
увреждания на територията на МИГ, като Сдружение „Избор за 
утре“ – гр. Ботевград; 

- неформално гражданско сдружение – представител на малцинствена 
група – „Роми за толерантност и напредък – Литаково“ 

- неформални гражданско сдружение представители на хора с 
увреждания – „Нека бъде светлина“ 

В разпределението на различните сектори представени във върховният 
колективен орган на МИГ Ботевград, са спазени правилата за 
равнопоставеност.: 

• Публичен сектор -1 бр. с дял 2.70%; 
• Стопански сектор – 18 бр., с дял 48.65% 
• Нестопански сектор – 18 бр., с дял 48.65% 

Колективен Управителен орган  /КУО/-  Управителен съвет /УС/.  
Носи отговорност за изпълнението на Устава на МИГ Ботевград, решенията 
на КВО, изпълненито на Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие /СВОМР/ на  сдружението. 
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Състои се от 9 члена със следното представителство: 
• Публичен сектор -1 бр. с дял 11.11%; 
• Стопански сектор – 4 бр., с дял 44.44% 
• Нестопански сектор – 4 бр., с дял 44.44% 
Обособени длъжности в рамките на УС: председател, заместник 
председател, секретар и членове- 6.  
Всеки един от членовете, независимо от заеманата позиция в УС, отговаря 
за сектор от обществено-икономическата сфера на територията на МИГ 
Ботевград, По решение на Общото събрание МИГ Ботевград няма 
контролен съвет. Вътрешният контрол и мониторинг по изпълнението на 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград 
ще се осъществява от външен експерт,  с цел  предоставяне на услугата 
компетентно, професионално и от неутрална гледна точка. 

– описание на позициите и 
изискванията към 
изпълнителния директор и 
персонала. 

 Изпълнителният директор се избира и назначава от Колективния 
управителен орган с мандат - 5 г. и с право на 3 мандата и трябва да 
отговаря на следните условия: 
1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 
2. професионален стаж най-малко пет години; 
3. управленски опит най-малко две години; 
4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 
100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори; 
Избраният изп. директор на МИГ отговаря на всички условия: има 
образование-магистър, управленски опит като директор на училище - 12 г, 
като ръководител на проекти по европейски програми  - 17 год., като 
координатор н проекти -5 год; като ръководител на проекти на стойност над 
100 000 лв.- 2 год . 
Основни длъжностни задължения: ръководи  цялостната дейност на 
сдружението, осигурява изпълнението на решенията на КВО и КУО, които, 
в съответствие с Устава на Сдружението, му бъдат възложени от КУО, 
изготвя и предлага за приемане от Колективния управителен орган 
перспективна и годишна програма за работа на Сдружението и годишен 
проект за бюджет, 
Отговаря за кадровото и квалификационно осигуряване, сключва трудови и 
граждански договори със служители и експерти (в това число и експерт по 
прилагане на Стратегията за ВОМР) и ръководи административния екип на 
Сдружението, участва в семинари, конференции, форуми на всички нива, 
отнасящи се до дейността на МИГ провежда комуникация със всички 
органи на „МИГ Ботевград“, МЗХ, Областната РА, ДФЗ-РА, както и със 
заинтересовани страни: потенциални бенефициенти, партньори и 
изпълнители, в сраната и извън границите, отговаря за оперативната, 
нормативна, правна, икономическа и организационна уредба на дейността 
на сдружението, 

100 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



Специфични задължения на изп. директор във връзка с изпълнението 
на Стратегията за ВОМР:  
- Представлява МИГ пред финасиращите институции 
- Сформира и организира екипа за изпълнение на Стратегията  
- Отговаря за изготвянето на план за действие и за разпределение на 
задачите  
- Контролира изпълнението на задачите и спазването на сроковете  
- Одобрява извършената техническа експертна оценка и класиране на 
проектите на база на спазени процедурни правила и съответствие на целите 
на конкретните проекти с заложените в приетата стратегия,  
- Изпраща информация за всички проекти, одобрени от Комисията по избор 
на проекти към „МИГ Ботевград“, в областната Разплащателна агенция по 
седалища на МИГ-а за извършване на проверка за съответствие с 
процедурите, описани в Стратегията за водено от общностите местно 
развитие, критериите за допустимост на кандидата, проекта и на 
планираните разходи,  
- Уведомява всеки участник в конкурса за избор на проектни предложения 
за одобрение или отхвърляне на проекта и становището на комисията, ако 
проектът не е класиран,  
- Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ,  
- Съставя комисии за наблюдение на изпълнение на проектите и посещения 
на място,  
- Осигурява консултации от експерти за подпомагане на бенефициентите 
при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и 
изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението,  
- Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за 
водено от общностите местно развитие /ВОМР/, както и други доклади  и 
справки за изпълнение на стратегията, изискани от Управляващия орган на 
ПРСР, представя на Управляващия орган на ПРСР годишен доклад за 
отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград, 
информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми, 
възникнали при изпълнението на стратегията. 
 Административен екип: включва експерт по прилагане на стратегията на 
- 1 бр., експерт мониторинг и контрол – 1бр.  и  Асистент финанси и 
техническа дейност. Заедно с изпълния директор щатния състав на МИГ 
включва 4 бр. служители. 
Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР” носи отговорност за 
законосъобразното изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ 
Ботевград,  конкурсни процедури за участие, подбор и изпълнение на 
проекти, предоставя и организира консултации на гражданите, полезна 
информация за повишаване на гражданската осведоменост, обучения на 
местни лидери и бенефициенти, информиране на местната общност; 
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подпомагане на участниците в процеса по подаване на заявления за участие 
в кинкурсни процедури, за  изпълнение на проектите, подаване на заявки за 
плащане; проверка административното съответствие и допустимост на 
заявленията за подпомагане, консултира воденето на документацията, план 
за действие, междинни и финални технически и финансови отчети по 
изпълнението на Стратегията. търси и организира прилагането на 
иновативни подходи, проучане и прилагане на работещи практики в 
рамките на ЕС и извън него,  др. форми за местно развитие. 
Избраният Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”: има 
икономическо висше образование-магистър, професионален опит 3 
години, като ръководител на проекти по европейски програми на стойност 
над 100 000 лева - 3 год. 
Избраният експерт има опит по прилагане на подхода ЛИДЕР над 2 
години, като член с право на глас в Комитет по наблюдение на ПРСР 2014-
2020, определен със заповед № РД 09-147/06.03.2015г. на Министъра на 
Земеделието и храните относно поименния състав на комитета по 
наблюдение и управление на Програма за развитие на селските райони.  
Експерт мониторинг и контрол върху изпълнението на проектите и на 
самата Стратегия за ВОМР: изготвя подробен план за мониторинг и оценка 
на резултатите и изпълнението на Стратегията, следи за изпълнението на 
индикаторите, изготвя методология и инструменти за събиране на 
информация по индикаторите за оценка на изпълнението, участва но 
провеждането на обучения за местни лидери в сферата на лидерството, 
социалното и бизнес предприемачестно; информацията в организацията и 
др. Изготвя мониторингови доклади на всеки три месеца. Поема голяма 
част от административната работа на звеното за администриране на 
проекти по съгласуване и публикуване на поканите за прием, приемане и 
регистрация на заявленията за подпомагане в ИСУН, в електронния 
регистър и в системата база данни на МИГ Ботевград. 
Избраният Експерт „Мотиторинг и контрол”  има икономическо висше 
образование-магистър, професионален над 2 години, като координатор  
проекти;  Асистент проектов мениджър и мениджър проекти.   
Асистент финанси и техническа дейност: Отговаря за организирането 
изпълнението и отчитането на всички дейности на МИГ по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие”, включително и по обявяването и 
провеждането на обществените поръчки на МИГ Ботевград, съгласно ЗОП. 
Носи отговорност по водене, архивиране и съхраняване на 
документацията, поще протоколите на МИГ Ботевград. Координаторът е 
отговорно лице за съхраняване на личните данни, води кореспонденцията 
на административния офис. Поема голяма част от административната 
работа на звеното за администриране на проекти по съгласуване и 
публикуване на поканите за прием, приемане и регистрация на заявленията 
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за подпомагане в ИСУН, в електронния регистър и в системата база данни 
на МИГ Ботевград. 
Подпомага изп.- директор в техническото осигуряване на координацията 
межди членовте на КВО, КУО, служителите от административното звено, 
общински органи, местни институции, фирми, НПО, граждански 
сдружения, граждани на територията на МИГ Ботевград и страната. 
Организира събития, обучения, информационни среши, др. инициативи; 
носи отговорност за публичността на дейностите на сдружението  и 
изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград; работи с 
медиите, поддържа сайта и фейсбук страницата на МИГ Ботевград, 
публикува материали, новини, документи, относно цялостната дейност на 
сдружението; търси и поддържа контакти на МИГ Ботевград с други 
мигове с страната и чужбина; включва МИГ Ботевград в мрежи, в 
европейски и други донорски програми за участие с проекти, он лайн и 
други форми на  общуване и обмен на опит. 
Избраният асистент има опит над 3 години като Финансов инспектор в 
РЗОК - София Област.  Над една година опит в ръководството на екип от 
консултанти за поддържане на бизнес отношения с клиенти и създаване на 
нови контакти, провеждане на срещи  и подписване на  договори. 

Всички избрани служители са подходящи, с необходимия опит в 
прилагането на Стратегия за местно развитие и напълно покриват 
изискванията съгласно насоките на УО на ПРСР за прилагане на подхода 
ВОМР и чл. 13, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Наредба № 22/14.12.2015 г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“. ще имат основна 
роля и участие в прилагането на Процедурата за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ и в частност участие в процесите по: 
информиране на местната общност; подпомагане на участниците в процеса 
по подаване на заявления за подпомагане, изпълнение на проектите, 
подаване на заявки за плащане; проверка административното съответствие 
и допустимост на заявленията за подпомагане; наблюдение оценка и 
мониторинг на проектите и на самата Стратегия за ВОМР; провеждането на 
обучения за местни лидери и др.). 

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

МИГ Ботевград е новоучредено сдружение и не е имало възможност да ползва Мярка19, 
Подмярка 19. 1. „Помощ за подготвителни дейности“. Въпреки че МИГ Ботевград е 
регистриран скоро, всъщност той неформално съществува от няколко години чрез 
взаимодействащите помежду си неформални инициативни групи, състоящи се от 
представители на заинтересованите страни.  
Активисти от тези групи и местни общности са работили години наред съвместно по 
различни проекти и неформални инициативи, така че създаването на МИГ дава възможност 
да се формализират и структурират вече спонтанно възникнали и набиращи сила процеси на 
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водено от общностите местно развитие на територията на община Ботевград. За краткия 
период  на своето съществуване МИГ Ботевград инициира дейности,  свързани с местни 
потребности и по  конкретни поводи и стимулиращи доброволчеството в общината: 
1. Облагородяване на пространства и тяхното социализиране: подаден проект към 
VIVACOM за превръщане на занемарена площ  от  над 2  декара в идеалния център на 
Ботевград в „Зона за малки и пораснали деца“ с многофункционално въздействие; 
планирана  социална градинка  в с. Врачеш, изградена  изцяло от природни материали, 
позволяваща занимания на деца и хора от различни възрасти; 
2. Подаден проект  за „Фестивал на бъчвата“ в с. Врачеш, в което над 70 семейства са 
производители на бъчви с цел - сближаване на свързани бизнеси  и сътрудничество между 
бъчварството, (като уникален занаят и ръчно производство) с винопроизводство, туризъм; 
3. Украси в населените места по повод празници-Ден на детето,1 март, Освобождението на 
България от османско иго-3 март;   др. инициативи, не особено мащабни, но са заявка за 
жизнена МИГ Ботевград, работеща в партньорство с публичен сектор, 
институции,граждани. 
4. Организиране на конкурси за най-красива и интересна мартеница 
Наличието на следните условия и предпоставки доказват достатъчен ресурсен капацитет на 
МИГ Ботевград за изпълнение на Стратегията за ВОМР:  
• Сдружение МИГ Ботевград разполага с  техническият капацитет, достатъчен за 

изпълнението на Стратегията за ВОМР – то разполага с административен работен офис, 
оборудван  с работни места за всеки член от екипа,  и отделно помещение предназначено 
специално за архив; зала за заседания, обучения и семинари, информационен център, 
приемна, оборудвана за целите, намираща се на кота нула и директен вход, достъпна за 
хора с проблеми. 

• Широката подкрепа от местното население от всички населени места и готовност за 
участие в дейностите на МИГ; 

• Наличие на общности, които вече действат за устойчиво местно развитие; 
• Голяма група от местни активисти с  разностранна квалификация - финансисти, 

юристи, икономисти, социолози, психолози, ПР специалисти, консултанти по проекти на 
еврофондове и др които подкрепят МИГ и работят на доброволни начала; 

• Изпълнителен екип за реализация на Стратегията, състоящ се от високо-квалифицирани 
специалисти с опит;  

• Изпълнителен директор на МИГ с предишен опит в управлението на нестопанска 
организация и на проекти финансирани от фондовете на ЕС и ползващ се с широка 
популярност и подкрепа на личностно ниво от страна на населението в общината; 

• Разбирателство и съгласуваност с действията на община Ботевград, както и 
административен капацитет на служители от общината, на който МИГ може да разчита; 

• Наличие на съдействащи външни експерти; 
• Ясна визия и стратегия за управление; 
• Финансова подкрепа от страна на общината и местния бизнес.  
От най-съществено значение за успешното изпълнение на СМР е ефективното управление 
на структурите, процесите и ресурсите, необходими за постигане на целите и приоритетите.  
Управлението, което МИГ Ботевград ще осигури за изпълнението на Стратегията ще заложи 
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на пет ключови фактора на успеха:  
1. Установяване и функциониране на адекватна  организационна структура за 

изпълнение на дейностите: от една страна, ще има централизирана структура на 
управление начело с Изпълнителния директор и Експерта по прилагане на СВОМР, 
от друга, ще се формират отделни специализирани екипи по приоритетите на 
Стратегията;   

2. Стриктно спазване на клаузите на подписания договор и на изискванията на наредба 
№ 22 от 15 декември 2015, както и на всички важни постановки в програмните 
документи, свързани с прилагане на подхода ВОМР; 

3. Включване на специалисти с опит в управлението на едромащабни проекти и високо 
ниво на професионализъм и адекватно използване на компетенциите им;  

4. Въвличане на местната общност чрез използване професионалния капацитет и опит 
на местни експерти, допитване до мнението на хората от местните общности на 
различни етапи от изпълнение на Стратегията и широко представяне на междинните 
и крайните й резултати, което ще обезпечи прилагането на подхода ВОМР; 

5. Разработване на правила и процедури за управление и контрол на качеството, 
включващо и вътрешен мониторинг на изпълнението, което ще спомага за избягване 
на потенциални рискове. 

Предвиденият подход за успешното изпълнение на Стратегията е основан на следните 
принципи за добро управление: 

• Прозрачност, достъпност и отчетност: екипът на МИГ Ботевград ще осигурява 
максимална публичност на действията си: те ще се документират и представят на 
местната общност чрез различни канали на комуникация – уебсайт масови печатни и 
електронни медии – местна кабелна ТВ, информационни дни с местните общности, 
приемни дни, други инфо канали. По всички дейности по стратегията, всеки от 
членовете на екип ще предоставя и неформално информация на всеки заинтересован 
представител на местната общност; 

• Екипност, диалог и партньорство : всички решения ще се вземат на базата на 
кооперативни действия, съгласуваност и вземане на решения след обсъждане . 

• Коректност и почтеност – екипът на МИГ Ботевград ще  Спазва изискванията за 
липса на конфликт на интереси 

• Гъвкавост   – действията на изпълнителният екип ще бъдат динамично адаптирани 
към променящите се условия; одобрения график, ще бъде максимално спазван, но ще 
но проектът ще остане гъвкав, за да отговори бързо на нови ситуации и условия 

• Спазване на принципите, регламентирани в Устава на МИГ Ботевград и в 
съответствие на изискванията за добро управление:  Изборност;  Равнопоставеност;  
Демократичност; отчетност; публичност.  

Управлението на изпълнението на Стратегията ще включва следните дейности:  
1. Планиране и структуриране на дейностите и ресурсите; Изготвяне на правила и 

процедури; 
2. Организиране на ресурсите; 
3. Комуникация и координиране - на екипите; с представител на  представителите на РА 

на ФЗ  Комуникация с Финансово управление и отчетност на проекта 

105 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



6. Отчитане на дейностите, напредъка и на резултатите  
7. Управление на качеството и предотвратяване на рисковете  
8. Осигуряване на публичност на действията на МИГ; връзки с местната общност 
9. Мониторинг на изпълнението на стратегията от външен експерт. 

Планирането ще обхване създаването на Изпълнителен екип на Стратегията, начело с 
Експерта по прилагане на СВОМР, който ще бъде с необходимия опит в управлението на 
проекти финансирани от фондове на ЕС; формиране на специализирани екипи по 
приоритети; изготвяне на подробен план за действие и график, съгласуван с Възложителя. 
Планирането периодично ще бъде актуализирано.  
Организирането на ресурсите ще започне след старта на изпълнение на проекта - Експерта 
по прилагане на СВОМР  мобилизира  всички ресурси и сформира Ръководния екип по 
проекта.  
Комуникация  
Ще бъдат изготвени правила за вътрешна комуникация, които да осигуряват бързо, 
адекватно и навременно комуникиране между участниците в изпълнението на проекта. 
Комуникацията се осъществява чрез електронна поща, по телефона и лично. 
С цел ефективна координация и контрол на изпълнението МИГа планира седмични 
регулярни срещи на Изпълнителния екип по различните дейности. На срещите ще се 
обсъжда хода на изпълнение на Стратегията, ще се решават извънредни казуси в случай, че 
има такива.  Всички срещи ще имат дневен ред и протокол с решения. 
Комуникацията между УО на програмите и изпълнителния екип на МИГ Ботевград 
ще се осъществява на ниво Ръководител екип/Изпълнителен директор и представители на 
УО, по модела 1 Point of contact (едно лице за контакт). В рамките на изпълнение на 
дейностите по проекта, екипът ще бъде на разположение на Представители на различните 
УО на фондовете включени в стратегията от понеделник до петък, от 9.00 до 17.30 часа на 
телефоните и имейлите за контакт и в офиса на МИГ или приемната на МИГ – при 
предварителна уговорка. При извънредни ситуации или събития, планирани да бъдат 
проведени през почивни дни или след официалното работно време, връзката ще се 
осъществява на място, по мобилен телефон и имейл. 
Финансово управление и отчетност на проекта  
Изпълнителят ще приеме процедури за бюджетиране, проследяване на бюджета и паричните 
потоци, предвиждания и преработка на бюджета, както и процедури за работа и докладване 
на паричните потоци и банкови сметки по проекта, фактуриране и проследяване на 
плащанията. Изпълнителят ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 
отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация. 
Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, ще са доказуеми и 
прозрачни. Всички документи, свързани с изпълнението на проекта, ще се съхраняват в 
законовия минимум след закриването на оперативната програма.  
Изпълнителят ще осигурява непрекъснат достъп до финансовата, техническа, счетоводна и 
всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до Проекта, в това 
число документация, свързана с капацитета му; документи, свързани с изпълнението на 
договора за обществена поръчка, документи относно извършени разходи, вътрешни правила 
и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др. 
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Отчитането на напредъка и изпълнението на дейностите по проекта ще включва 
Изготвяне на доклади и справки за напредъка на изпълнението и с резултатите от 
дейностите  
– на всеки 3 месеца, в края на всяка календарна година от периода на изпълнение и в края на 
Стратегията;    
– вътрешни – от екипите по приоритетите пред Ръководителят на проекта, Изпълнителния 
директор и УС на МИГ  и външни – от Ръководителя на проекта пред представители на 
финансиращите органи – РА на ДФЗ  
Управление на качеството и на рисковете ще включва следните дейности: 

• Разработване на критерии за качество на изпълнението;  
• Изработване на стратегия за идентифициране, предотвратяване и преодоляването на 

рисковете; 
• Извършване на проверки:  
- Ежемесечна проверка от страна на Експерта по изпълнение на Стратегията   
- Тримесечна проверка от страна на Изпълнителния директор на МИГ  
- Шестмесечна проверка от страна на УС на МИГ 
• Прилагане на коригиращи действия в процеса на изпълнение на заложените задачи по 

дейности за предотвратяване и преодоляването на рисковете.  
Отговарящ за качеството на цялостното изпълнение на Стратегията ще бъде Експертът 
„Прилагане на Стратегия за ВОМР” 
Осигуряване на публичност на действията на МИГ (връзки с местната общност) 
екипът на МИГ Ботевград ще осигури максимална публичност на действията си: те ще бъдат 
документирани и представяни на местната общност чрез различни канали на комуникация – 
уебсайт (http://www.mig.botevgrad.bg), електронен регистър, периодични срещи и 
обсъждания с представители и активисти на местните общности, съобщения и интервюта в 
местните и националните медии; ще има приемни дни, в които всеки жител на общината 
може да посети офиса на МИГ и да получи информация за хода на изпълнението на 
стратегията и на отделните финансирани проекти. 
Техническа обезпеченост на МИГ Ботевград 
След подписване на договор за подпомагане на Стратегията, с цел администриране, 
управление и контрол на прилагането на отделните мерки, МИГ Ботевград предвижда да 
проведе обществена поръчка за закупуване на ново техническо оборудване – компютърна 
техника (3 бр. компютърни конфигурации, 3 бр. лаптопи, копирна машина с голям 
капацитет, цифрова фото камера и мултимедия). В допълнение, МИГ Ботевград предвижда 
да закупи високопроходим автомобил, който ще улесни екипа по прилагане на стратегията в 
осъществяване на посещения на място при контрола на изпълнението на проекти в рамките 
на СВОМР на територията на МИГ Ботевград. 
За правилното съхранение на документацията по прилагане на стратегията, МИГ Ботевград 
предвижда да закупи допълнителни пожароустойчиви архивни шкафове, които ще бъдат 
инсталирани в Архива на МИГ. 
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8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

 Напредъка в прилагането на СВОМР на МИГ „Ботевград” ще се осъществява с помощта на 
регулярен мониторинг и оценка с цел контрол на качеството на нейното прилагане. С 
помощта на мониторинга ще се извършва контрол на финансираните проекти, чрез който 
може да бъде набавена информация за степента на прилагане на мерките от СВОМР с оглед 
на определените цели и индикатори. 
Наблюдението на СВОМР ще се извършва съвместно от УС и екипът за изпълнение на 
Стратегията. Дейностите по наблюдение ще включват систематичното и непрекъснато 
събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол, идентифициране 
и предприемане на корективни действия при изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Ботевград”. 
Системата за мониторинг и оценка ще включва действия, насочени към: 
• Създаване на механизъм за събиране и обработване на съответните данни за 

изпълнението на Стратегията, който ще включва индикаторен модел, инструменти и 
методи за събиране на информацията, анализ и форми за отчитане на резултатите от 
наблюдението; 

• Комуникация на резултатите с Екипа по изпълнение на Стратегията, УС на МИГ, 
членовете на МИГ и заинтересованите лица; 

• Оценка на собственото изпълнение при реализацията на спецификите на ВОМР; 
• Осигуряване на публичност на резултатите от прилагането на Стратегията на 

територията на МИГ и извън територията. 
Изпълнението на Стратегията за ВОМР ще се докладва на УО ежегодно чрез годишен 
доклад за напредъка. МИГ „Ботевград” ще създаде и поддържа собствена база данни чрез 
електронен регистър за въвеждане и проследяване на изпълнението на постъпилите проекти 
по стратегията за ВОМР на електронната страница на МИГ. Тя ще съдържа своевременно 
актуализирана информация относно състоянието и движението на всеки проект, както и 
базисна статистика като брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на 
одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на 
подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и 
стойност на успешно приключилите проекти. 
Методите за извършване на мониторинг ще вклюват и следните действия: преглед и анализ 
на документи; провеждане на интервюта и анкети за обратна връзка сред представителите на 
целевите групи, участващи в проектите; провеждане на анкети и интервюта сред лидери на 
мнение и граждани на общината за оценка на въздействието на проектите по Стратегията за 
ВОМР, изпълнявани в общината; посещение и наблюдение на място. 
Предвижда се да се изготвят мониторингови доклади на тримесечна база, които да: 
отразяват напредъка по изпълнението на стратегията чрез редовно проследяване на 
заложените индикатори; отчитат реализираните етапи от стратегията като изпълнени 
дейности/мерки и изразходваният финансов ресурс - ще се събира информация за 
договорените средства, финансираните дейности/инвестиции и непосредствените резултати 
от изпълнението на проектите; идентифицират новопоявили се рискове или заплахи, като 
така ще дават възможност екипът на МИГ да коригира плана си за действие. Във връзка с 

108 
СВОМР на МИГ Ботевград, версия 1 от 31.08.2017 



мониторинга, контрола и прозрачността на изпълнението на Стратегията за ВОМР, както и 
за контрол върху работата на екипа по прилагане на Стратегията, МИГ разработи вътрешни 
правила и процедури за работа.  
При осъществяване на процеса по мониторинг ще се следват следните цели: 
идентифициране на възможни слабости и рискове при изпълнение на проектите; 
систематизиране на информацията по прилагане на подхода ВОМР за нуждите на 
ефективното управление и приоритизиране на дейностите по СВОМР;  навременно 
въвеждането на корективни мерки, за отстраняне на установени слабостите в процеса на 
прилагане на СВОМР, включително свързани с финансовото управление. 
Системата за мониторинг и оценка прилагана от МИГ „Ботевград” ще има за цел да осигури 
спазване на принципите на коректност, ефективност и ефикастност при прилагане на 
подхода ВОМР в рамките на територията. Обект на оценка ще бъде бъде и качеството на 
изпълнение на Стратегията за ВОМР чрез преглед на постигнатите резултати,тяхната 
устойчивост и въздействие върху местните общности.  
Наблюдението и оценката ще отчитат напредъка в прилагането на Стратегията, чрез 
базовите индикатори, както и бюджетните индикатори и индикаторите за резултати на 
СВОМР. Системата за наблюдение и оценка има за цел да обезпечи надеждна информация 
за бюджетните параметри и резултатите от прилагането на Стратегията за УС и 
партньорите, ангажирани в управлението на СВОМР така, че те да могат да вземат правилни 
управленски решения. Така чрез наблюдението ще се събира информация за договорените 
средства, финансираните дейности/инвестиции и непосредствените резултати от 
изпълнението на проектите. Общите индикатори са допълнени с допълнителни индикатори, 
специфични за всяка мярка от СВОМР.  
Събраната от МИГ информация трябва да бъде поддържана в съгласуван формат, 
съответстващ на системата за наблюдение на Управляващия орган, където данните ще бъдат 
обобщени и вписани в таблиците с индикаторите за наблюдение на ПРСР за периода 2014-
2020 г. МИГ  ще  поддържа  актуална  информация  по  отношение  на  напредъка  по 
изпълнението  на  СВОМР,  като  редовно  проследява  заложените  индикатори  и предлага 
интервенции там, където има разминавания, търси причините, за да разбере същността на 
проблемите и да работи за тяхното разрешаване. Изпълнителният  директор  ще  отговаря  за  
представяне  пред  УО  на  всички установени отклонения, във връзка с които следва да се 
предприемат коригиращи мерки. 
МИГ „Ботевград” ще въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР в 
официалния национален регистър за управление и наблюдение на средствата от 
Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 - 2020 г. (ИСУН 
2020), като по ЕЗФРСР данни ще се въвеждат и в отделна информационна система, която е 
функционално свързана с него. Информацията за проектите ще се въвежда в съответствие с 
правилата на съответната програма, от която са финансирани дейности на Стратегията. 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 
създадени работни места: 
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 Вид 
индикатор 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел до края на 

Стратегията 
Източник на 
информация 

Изходен 

Брой финансирани проекти Брой 55 Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по СМР Брой 45 Мониторинг/ 

База данни МИГ 
Обща стойност на одобрените 

проекти лв. 10 млн. лв. Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Резултат 

Брой създадени работни места 
в подпомогнатите проекти Брой 50 Мониторинг/ 

База данни МИГ 
Брой подпомогнати 

земеделски стопанства Брой 8 Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Брой подпомогнати 
предприятия за неземеделски 

дейности, включително 
преработка на 

селскостопански продукти 

Брой 15 Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Предприятия, въвели нов 
продукт Брой 7 Мониторинг/ 

База данни МИГ 
Подкрепени малки и средни 

предприятия Брой 12 Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Проекти, свързани с културни 
и туристически дейности на 

територията 
Брой 15 

Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Брой на населените места с 
успешно реализирани проекти 

по  СМР 
Брой 10 

Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Население от територията, 
което се ползва от 

подобрените услуги и 
инфраструктура 

Относителен 
дял % 65% Мониторинг/ 

База данни МИГ 

Проекти за 
изградена/обновена 

обществена инфраструктура 
Брой 6 

Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Проекти с реализирани 
иновации  Брой 5 

Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Проекти с дейности свързани 
с местните традиции и обичаи Брой 3 

Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Проекти с включени 
консервационни дейности  Брой 3 Мониторинг/ 

База данни МИГ 
Безработни или незаети лица 

анагжирани в проекти от 
Стратегията 

Брой 55 Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Дейности, свързани с 
подпомагане на уязвими 

групи и маргинализирани 
общности 

Брой 10 Мониторинг/ 
База данни МИГ 

Лица, придобили 
квалификация Брой 20 

Мониторинг/ 
База данни МИГ 
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9.2. Индикатори по мерки: 

 Индикатори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 

стратегията 
Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 
мярката Брой 5 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката Брой 5 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Общ обем на инвестициите /със 
съфинансиране/ лв. 600 000 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Резултат 

Брой стопанства, въвели нов 
продукт или технология Брой 2 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой подпомогнати био 
производители Брой 2 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Дял на младите фермери, 
финансирани по мярката % 30 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой, подпомогнати стопанства 
от чувствителен сектор Брой 5 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Създадени работни места Брой 7 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Бюро по труда 
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Индикатори по подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от 
СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 

стратегията 
Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 
мярката Брой 3 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката Брой 3 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Общ обем на инвестициите /със 
съфинансиране/ лв. 390 000 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Резултат 

Проекти от чувствителни 
сектори Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Брой проекти за производство 
на био продукти Брой 1 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Създадени работни места Брой 7 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Бюро по труда 

 

Индикатори по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 

стратегията 
Източник на 
информация 

Изходен 

 
Брой проекти, финансирани по 
мярката 

Брой 12 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати 
по мярката Брой 10 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Общ обем на инвестициите /със 
съфинансиране/ Лева 1 500 000 лв. 

Мониторинг 

База данни и 
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отчети МИГ 

Резултат 

Брой подпомогнати проекти за 
туристически услуги Брой 8 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой подпомогнати проекти, 
свързани с местни занаяти и бит Брой 2 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Кандидати с висше образование в 
областта на подпомаганата дейност Брой 3 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Подпомогнати дейности в сферата 
на производството Брой 4 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Създадени работни места Брой 15 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой подкрепени кандидати между 
18 и 40 години Брой 3 

Мониторинг ТДП 

База данни и 
отчети МИГ 

 

Индикатори по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на СМР 
Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 
мярката Брой 2 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 900 000 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Резултат Население от територията, което се 
възползва от изпълнените проекти Брой 20 000 

Проучване 

Отчети 
бенефициенти 
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Брой проекти с регионален характер Брой 1 
Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Брой населени места на територията, в 
които са изпълнени проекти Брой 10 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

 

Индикатори по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура”  от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 
края на 

СМР 

Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 4 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 
мярката Брой 3 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 300 000 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Резултат 

Брой нови посетители на подкрепените 
обекти свързани с туристически услуги Брой 12 000 

Проучване 

Отчети 
бенефициенти 

Удовлетвореност на посетителите от 
атракциите и инофрмационните услуги % 80 Проучване 

Брой развити туристически 
атракции/обекти Брой 4 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Проекти допринасящи за подобряване на 
компонентите на околната среда Брой 1 Мониторинг 

 

Индикатори по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на 
културното и природното наследство на селата” от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 
края на 

СМР 

Източник на 
информация 
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Изходен 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 
мярката Брой 3 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 150 000 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Резултат 

Брой нови посетители на подкрепените 
обекти за местно културно наследство Брой 10 000 

Проучване 

Отчети 
бенефициенти 

Удовлетвореност на посетителите от 
подкрепените проекти % 80 Проучване 

Брой население обхванато от 
изпълненитео на проекта Брой 10 000 

Мониторинг 

База данни и 
отчети МИГ 

Проекти изпълнени извън общинския 
център Брой 2 Мониторинг 

 

ОПРЧР 

Индикатори по мярка 2.1: „Ново работно място на територията на МИГ Ботевград“ от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 
на 

стратегията 

Източник на 
информация 

Изпълнение 

Неактивни участници на възраст от 
30 до 54 г. вкл., извън образование 

и обучение 

Брой 30 База данни и отчети 
МИГ 

Неактивни участници на възраст от 
30 до 54 г. вкл., с ниско 

образование 

Брой 15 База данни и отчети 
МИГ 

Безработни участници, вкл. 
продължително безработни, или 

неактивни участници, извън 
образование и обучение, над 54 г. 

Брой 10 База данни и отчети 
МИГ 

Неактивни участници на възраст до 
29 г. вкл., извън обучение или 

образование 
Брой 30 База данни и отчети 

МИГ 
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Безработни участници на възраст 
до 29г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен 
Брой 15 База данни и отчети 

МИГ 

Безработни участници на възраст 
до 29 г. вкл., със завършено средно 

или висше образование 
Брой 10 База данни и отчети 

МИГ 

Резултат 

Участници на възраст от 30 до 54 г. 
вкл., придобили квалификация при 

напускане на операцията 

Брой 20 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Участници на възраст от 30 до 54г. 
вкл, с ниско образование, 

придобили квалификация при 
напускане на операцията 

Брой 10 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Бюро по труда 

Участници на възраст от 30 до 54 г. 
вкл., придобили квалификация при 

напускане на операцията 
Брой 5 Проучване 

Неактивни участници на възраст до 
29 г. вкл., които при напускане на 
операцията са започнали да търсят 

работа 

Брой 20 Проучване 

Безработни участници на възраст 
до 29 г. вкл., с основна или по-
ниска об- разователна степен, 

които при на- пускане на 
операцията получават 

квалификация 

Брой 10 Проучване 

Безработни участници на възраст 
до 29 г. вкл., със завършено средно 
или висше образование, които при 

на- пускане на операцията 
получават квалификация 

Брой 5 Проучване 

 

Индикатори по мярка 2.2: „Работа и учене“ от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 
на 

стратегията 

Източник на 
информация 

Изпълнение 

Неактивни участници на възраст 
от 30 до 54 г. вкл., извън 
образование и обучение 

Брой 25 
Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Неактивни участници на възраст 
от 30 до 54 г. вкл., с ниско 

образование 

Брой 
5 Мониторинг, База 

данни и отчети МИГ 

Безработни участници, вкл. 
продължително безработни, или 

неактивни участници, извън 

Брой 
10 Мониторинг, База 

данни и отчети МИГ 
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образование и обучение, над 54 г. 

Резултат 

Участници на възраст от 30 до 54 
г. вкл., придобили квалификация 

при напускане на операцията 
Брой 20 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Участници на възраст от 30 до 54г. 

вкл, с ниско образование, 
придобили квалификация при 

напускане на операцията 

Брой 5 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Бюро по труда 

 
Участници на възраст над 54 г. 
придобили квалификация при 

напускане на операцията 
Брой 7 

Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ, 

Бюро по труда  

 

Индикатори по мярка 3.3: „Социална интеграция“ от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 
на 

стратегията 

Източник на 
информация 

Изпълнение 

Лица от маргинализирани 
общности, включени в проектни 

дейности 
Брой 10 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Други хора в неравностойно 

положение 
Брой 

4 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

Проекти получили финансиране Брой 4 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

Резултат 

Участници в неравностойно 
положение, които при напускане 

на операцията са започнали да 
търсят работа, или имат работа, 

или са ангажирани с 
образование/обучение или са 

получили квалификация или са 
включени в социални и здравни 

услуги 

Брой 8 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Роми, които при напускане на 
операцията са започнали да търсят 

работа, или имат работа, или са 
ангажирани с 

образование/обучение или са 
получили квалификация или са 
включени в социални и здравни 

услуги 

Брой 8 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 

Бюро по труда 

Успешно приключени проекти Брой 4 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 
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Индикатори по мярка 4.4: „Социално предприемачество“ от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 
на 

стратегията 

Източник на 
информация 

Изпълнение 

Неактивни или безработни 
участници  Брой 15 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Неактивни или безработни 

участници от ромски произход, 
обхванати от мерки в сферата на 

социалната икономика  

Брой 

8 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

 Проекти получили финансиране Брой 4 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

Резултат 

Неактивни и безработни 
участници в заетост след 

приключване на операцията  
 

Брой 12 

Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Неактивни и безработни 
участници от ромски произход в 

заетост след приключване на 
операцията  

Брой 7 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Бюро по труда 

 Успешно приключени проекти Брой 4 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

 

ОПИК 

Индикатори по мярка 1.1: „Повишаване на иновационната дейност в предприятията на територията 
на МИГ Ботевград“ от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 
на 

стратегията 

Източник на 
информация 

Изпълнение 
Брой подпомогнати предприятия Брой 5 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Обем на инвестициите по 

проектите 
Лева 

950 000 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

Резултат 

Предприятия въвели нов за 
дейността си продукт 

Брой 4 
Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Предприятия въвели нов за пазара 
продукт 

 
Брой 1 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Бюро по труда 

 Създадени работни места Брой 8 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 
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Индикатори по мярка 1.2: „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на 
МИГ Ботевград“ от СВОМР 

Вид 
индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 
на 

стратегията 

Източник на 
информация 

Изпълнение 
Брой подпомогнати предприятия Брой 7 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Обем на инвестициите по 

проектите 
Лева 

1 500 000 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

Резултат 

Проекти, реализирани извън 
общинския център 

Брой 4 
Мониторинг 

База данни и отчети 
МИГ 

Проекти с инвестици за опазване 
на околната среда или местни 

продукти 
Брой 3 

Мониторинг 
База данни и отчети 

МИГ 
Бюро по труда 

Създадени работни места  Брой 13 Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ  

ОПОС 

Индикатори по мярка 0.1: „„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата 
Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ “ от СВОМР 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията Източник на информация 

Площ на местообитания на видове, 
подкрепени с цел постигане на по - 

добра степен на съхранение 
ха 6900 

Мониторинг 

База данни и отчети МИГ 

Площ на местообитания, подкрепени с 
цел постигане на по-добра степен на 

съхраненост 

ха 
665 Мониторинг, База данни и 

отчети МИГ 

Видове, за чието опазване се изпълняват 
дейности 

Брой 
3 Мониторинг, База данни и 

отчети МИГ 
Местообитания, за чието опазване се 

изпълняват дейности 
Брой 1 

Мониторинг 
База данни и отчети МИГ 

 

10.   Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

– прилагане на принципа 
на равенство между 
половете; 

 Равенството между мъжете и жените е основно право, обща ценност на ЕС 
и необходимо условие за постигане на целите на Съюза за растеж, заетост и 
социално сближаване. Законодателството на ЕС предвижда равно 
третиране, интегрирането на равенството между половете в политиките и 
специалните мерки за професионалното развитие на жените. Тази политика 
ще бъде приложена чрез спазване на следните принципи при изпълнението 
на проектите по СВОМР: 

- Равен достъп до участие в процедури; 
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- Равен достъп до заетост при откриване на нови работни места; 
- Участие на жените в управленски дейности и заемане на 

управленски позиции;  
- Равно заплащане;  
- Защитата на майчинството; 
- поощряване на самостоятелната заетост. 

– допринасяне за 
утвърждаване на 
принципа на равните 
възможности; 

В изпълнение на чл. 96, ал. 7, т. б на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. по време на 
различните етапи на прилагането на Стратегията. и ще бъдат предприети 
конкретни действия и мерки за насърчаване на равните възможности и. 
особено по отношение на достъпа до финансиране. 
Информиране и консултиране на всички желаещи бенефициенти. Фокус в 
рамките на приоритетна ос 1 ще бъде поставен за активиране и интегриране 
в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на лица с ниско 
образование от 41 Условия за кандидатстване BG05M9OP001- 2.007 
„Развитие на социалното предприемачество“ всички възрастови групи, 
както и на лица, които не са нито в образование, нито в заетост. Подкрепата 
ще се фокусира върху лица на възраст над 54 г. и на такива със средно или 
по-ниско образование. В рамките на ПО 2 ще се реализират дейности за 
повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и 
интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със 
специални потребности, както и на други уязвими групи. Според 
различните нужди на целевите групи и във връзка с изпълнение на 
горепосочения принцип се предвижда подкрепа за достъпа до заетост да 
бъде предоставяна на членове от семействата с деца, включително такива с 
увреждания чрез осигуряване на интегрирани мерки и услуги за тях. В 
резултат ще се преодолее социалното изключване, ще се възстанови 
трудовата активност на лицата, ангажирани с постоянното отглеждане на 
деца вкъщи. Ще се осигури предоставяне на услуги за социално включване 
и здравеопазване за хора с увреждания над 18 г., както и за лицата над 65 г., 
които са в невъзможност за самообслужване. Ще се предоставят 
подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността 
или в домашна среда; семейства с деца (включително деца с увреждания), 
възрастни хора, включително самотноживеещи хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване). Ромите ще бъдат специален обект на 
предоставяне на повече възможности за трудова реализация и ингериране в 
дейностите на общността. 

– създаване на условия за 
превенция на 
дискриминацията. 

За да бъде предотвратена всякаква дискриминация, основана на пол, раса, 
цвят на кожата, етническа принадлежност или социален произход, 
генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или 
други мнения, имотно състояние, произход, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, като се имат предвид потребностите на различните 
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целеви групи, изправени пред риск от подобна дискриминация МИГ 
Ботевград ще предприеме следните подходи: 

- При изпълнение на процедурите за набиране и одобрение на проекти 
към стратегията ще се прилагат принципите на прозрачност и 
равнопоставеност без разделяне на кандидатстващите по никой от 
гореизредените признаци;  

- За всеки случай на дискриминация може да бъде подаден сигнал – 
по електронната поща или в специална кутия за сигнали;  

- Всеки случай на дискриминация ще бъде санкциониран, като лицето 
проявило дискриминационно отношение ще бъде първо 
предупредено, а при повторни случаи, ще бъде изключено от 
проектите и МИГ; 

- Превенцията на дискриминацията ще се постигне и с предварително 
информиране на целевите групи и бенефициенти за специално 
следване на принципите на недискриминация по какъвто и да било 
признак и ще бъде включване на този аспект във всички обучения, 
които ще се провеждат в рамките на изпълнението на Стратегията за 
ВОМР. 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

През 2001 г. ЕС въвежда своята стратегия за устойчиво развитие, с която допълва по-
ранната Лисабонска стратегия за насърчаването на растежа и заетостта с измерение, 
свързано с околната среда. В съответствие с тази стратегия, обновена през 2006 г., за да 
съчетае вътрешното и международното измерение на устойчивото развитие, Стратегията на 
МИГ Ботевград  за ВОМР поставя във фокуса си усъвършенстване на качеството на живота 
чрез насърчаване на просперитета, опазване на околната среда и социално сближаване. 
В съответствие с целите на  стратегията „Европа 2020“ заложените дейности и мерки трябва 
да постигнат  растеж на общината, който трябва да бъде  „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“. Съобразявайки се и с водещата инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ и стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, приета през 
2011 г.,  Стратегията на МИГ- Ботевград приоритетно ще финансира  проекти ефективно 
използващи ресурсите и имащи за цел намаляване на нивата на въглеродни емисии, 
въвеждащи консервиращо земеделие, подходи за предотвратяване на негативното 
въздействие на промяна на климата, запазване на биологично разнообразие и екосистемни 
услуги до 2020 г.  
В Стратегията ще бъдат заложени дейности, които обединяват общностите в дейности, 
свързани с опазване на околната среда и възпитават младото поколение в принципите на 
устойчивото развитие и екологична съзнателност.   

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

 В поредица от мерки и операции, финансирани от трите оперативни програми и заложени за 
реализиране посредством настоящата стратегия се предвижда увеличаване на броя на 
заетите лица в предприятията, функциониращи на територията на местната инициативна 
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група. Инвестициите по мерки 4.1, 4.2 и 6.4 от ПРСР 2014 - 2020 г. и мерки 1.1 и 1.2 от 
ОПИК 2014 - 2020г. са насочени към закупуване на машини и оборудване с цел 
модернизация, въвеждане на иновации, подобряване ефективността и ефикасността на 
микро-, малките и средни предприятия, както и на земеделските стопанства, 
функциониращи на територията на МИГ. По този начин като резултат от осъществените 
инвестиции ще се повиши конкурентоспособността на предприятията от малкия и средния 
бизнес и земеделския сектор, както и качеството на произвежданата продукция. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

Стратегията за ВОМР допринася и за постигане на специфичните за всяка програма 
цели, а именно: 
1. за ЕЗФРСР: 
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; 
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 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. 
4. за ОПОС: 
Подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видове и местообитания от 
мрежата Натура 2000. 
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