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Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на
Сдружение „МИГ Дряново Трявна - в сърцето на Балкана“

Месец август 2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
1. Описание на МИГ :
Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е
неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. МИГ обхваща всички
населени места в обхвата на двете общини – Дряново и Трявна, които са част от
територията на област Габрово. МИГ е разположена по северните склонове на Средна
Стара планина и обхваща площ от 504 км², от които община Дряново – 248,5км² и община
Трявна – 255,5 км². На север и на изток територията граничи с община Велико Търново, на
юг с общините Казанлък и Мъглиж, на запад - с общините Севлиево и Габрово.
В обхвата на МИГ влизат територии, които са посочени в Приложение 1 от Наредба №
22 от 14-ти декември 2015 г. и са идентифицирани като селски район.
Сдружението допринася за реализиране на местните нужди и инициативи, следвайки
принципите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и други
финансиращи програми за развитие на територията в сферите на: подобряване качеството
на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез
развитието на услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост, цялостно и
хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места, съдейства за
генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа
с млади хора, насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
прилагане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за
превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката.
Органи на сдружението са:
Колективен върховен орган (Общо събрание). Колективният върховен орган (КВО)
е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове. В
състава на КВО влизат физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ), представители на
публичния, стопанския и нестопанския сектори, включително двете общини – община
Дряново и община Трявна. Представителството между различните сектори отговаря на
изискванията на чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. като никой от
трите сектора не превишава 49%. Общата численост на КВО е 36 лица, в т.ч. ФЛ/ЕТ– 3 бр.
и ЮЛ – 33 бр. Съотношението е следното: публичен сектор – 2 броя - 5.56 %, стопански
сектор – 17 бр. – 47.22%, нестопански сектор – 17 бр. – 47.22%. В състава на КВО има и
представители на маргинализираните общности, в лицето на Сдружение "Дружество за
умствено и психически увредени лица".
80% от идентифицираните в анализите заинтересовани от изпълнението на стратегията
страни са представени в състава на КВО. От десет групи заинтересовани страни от
територията, в състава на КВО са включени осем групи. Липсват представители на
образователни институции, здравни и социални организации.
Колективен управителен орган (Управителен съвет). Колективният управителен
орган (КУО) се състои от 7 лица, членове на Сдружението, както следва:
- публичния сектор – двама представители - община Дряново и община Трявна,
заемащ 28.57% от състава на КУО;
- трима представители на стопанския сектор, заемащ 42.86% от състава на КУО;
- двама представители на нестопанския сектор , заемащ 28.57% от състава на КУО.
По този начин представителството между различните сектори
отговаря на
изискванията на чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. никой от трите
сектора да не превишава 49%.
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1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:
Списък на
общините,
обхванати
от МИГ

Списък на
населенит
е места,
обхванати
от МИГ

1. Община Дряново, ЕКАТТЕ - 23947
2. Община Трявна, ЕКАТТЕ - 73403
Община Дряново
№
№
Община/населени
Община/населени
по
по
места
места
ред
ред
1. с.Балванците
17. с.Долни Драгойча
2. с.Бучуковци
18. с.Доча
3. с.Царева ливада
19. гр.Дряново
4. с.Ганчовец
20. с.Зая
5. с.Геня
21. с.Игнатовци
6. с.Геша
22. с.Искра
7. с.Глушка
23. с.Каломен
8. с.Гоздейка
24. с.Караиванца
9. с.Големи Българени 25. с.Катранджии
10. с.Горни Върпища
26. с.Керека
11. с.Гостилица
27. с.Косарка
12. с.Гърня
28. с.Крънча
13. с.Денчевци
29. с.Куманите
14. с.Длъгня
30. с.Малки Българени
15. с.Добрените
31. с.Маноя
16. с.Долни Върпища
32. с.Нейчовци

№
по
ред
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Община/населе
ни места
с.Пейна
с.Петковци
с.Раданчето
с.Радовци
с.Ритя
с.Руня
с.Русиновци
с.Саласука
с.Скалско
с.Славейково
с.Соколово
с.Сяровци
с.Туркинча
с.Чуково
с.Шушня
с.Янтра

Община Трявна
№
№
№ Община/
Община/населени
Община/населени
по
по
по населени
места
места
ред
ред
ред
места
1 с.Азманите
24 с.Енчовци
47 с.Престой
2 с.Армянковци
25 с.Зеленика
48 с.Радевци
3 с.Бангейци
26 с.Йововци
49 с.Радино
4 с.Бахреци
27 с.Кашенци
50 с.Раевци
5 с.Белица
28 с.Киселковци
51 с.Райнушковци
6 с.Бижовци
29 с.Кисийците
52 с.Ралевци
7 с.Брежниците
30 с.Койчовци
53 с.Рашовите
8 с.Бърдарите
31 с.Конарското
54 с.Руевци
9 с.Бърдени
32 с.Креслювци
55 с.Свирци
10 с.Веленци
33 с.Кръстец
56 с.Сечен камък
с.Малки
11
34
57
с.Велчовци
Станчовци
с.Сливово
12 с.Гайдари
35 с.Малчовци
58 с.Стайновци
13 с.Глутниците
36 с.Маневци
59 с.Станчов хан
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*Брой
жители на
територии
те,
обхванати
от МИГ

с.Горни Дамяновци
с.Горни Радковци
с.Даевци
с.Димиевци
с.Добревци
с.Долни Радковци
с.Долни Томчевци
с.Дончовци
с.Драгневци
с.Драндарите

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

с.Маруцековци
с.Милевци
с.Мръзеци
с.Николаево
с.Ножерите
с.Носеите
с.Околиите
с.Ошаните
с.Генчовци
гр.Плачковци

60
61
62
63
64
65
66
67
68

с.Стръмци
с.Тодореците
с.Томчевци
гр.Трявна
с.Фъревци
с.Христовци
с.Чакалите
с.Черновръх
с.Явор

1.Брой жители на територията на община Дряново: 8 975 жители.
2.Брой жители на територията на община Трявна: 10 597 жители.
3.Общ брой жители за територията на МИГ: 19 572 жители.
*Забележки:1. Данните за броя на населението са от НСИ към 31.12.2016г.
2. В Приложение 1 е представена подробна информация за ЕКАТТЕ и броя
жители по населени места.

1.2.Карта на
територията
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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:
За популяризиране на процеса на разработване на Стратегията и консултиране
проекта на Стратегия с местната общност, през периода октомври 2016г. – януари 2017г.
бяха проведени поредица от обучителни и информационни събития – общо 17 на брой,
финансирани от подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено
от общностите местно развитие» от ПРСР 2014 – 2020 г. Това беше извършено в
изпълнение на договор № РД 50-110/17.08.2016 г. между Министерство на земеделието и
храните, Държавен фонд «Земеделие» и община Дряново. Бенефициент на проекта бе
община Дряново с подписано местно партньорство с участието на община Трявна от
страна на публичния сектор; НЧ «Дряновска пробуда – 2008», гр.Дряново и Фондация
«Вяра», гр.Трявна от страна на нестопанския сектор; «Д.Къмпани» ЕООД, гр.Дряново и
ЗП Иво Цветанов Балевски, гр.Трявна от страна на стопанския сектор.
Изпълнението на проекта започна с провеждане на два броя информационни срещи,
които се състояха през месец октомври 2016г. Първите срещи бяха насочени към
информиране за подхода ВОМР – принципи и характеристики на подхода, възможностите,
които предоставя за развитие на територията и предстоящата подготовка на стратегията. За
целите на проучванията и анализите на територията на всички участници
бяха
предоставени анкетни карти.
В следващите осъществени събития (четири броя работни и информационни срещи)
бяха представени ролята и мястото на МИГ в прилагане на подхода ВОМР, структура и
основни елементи на стратегията, изискванията на които трябва да отговарят МИГ и
стратегиите за ВОМР. В осъществените информационни, работни, обучителни и други
мероприятия за информиране и публичност с представители на местната общност бяха
обсъдени и дискутирани силните и слабите страни, възможностите и заплахите на
природо-географските,
социо-икономическите,
културните
и
инфраструктурни
характеристики на територията, предоставянето на социални и здравни услуги, опазването
на околната среда и всички други специфики, формиращи характера й.
В процеса на реализиране на дейностите за популяризиране, обучение и подготовка на
стратегията, бяха идентифицирани заинтересованите страни/лица, представители на
публичен, стопански и нестопнски сектор, които имат интерес от прилагане на стратегията
за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ.
На по-късен етап, на състоялите се три броя информационни срещи (дейност 4.3)
бяха формулирани основните и специфични цели, приоритети и приложими мерки, които
могат да бъдат включени в стратегията с всички задължителни елементи, които трябва да
се съдържат в описанието на всяка една от мерките, включително критериите за оценка на
проектите. На състоялите се два броя информационни конференции и три броя обществени
обсъждания бе представен и обсъден проект на стратегията за ВОМР.
През месеците ноември 2016г. и януари 2017г. бяха проведени едно двудневно
обучение за екипа на МИГ и две обучения за местни лидери. На тези обучения бяха
повишени уменията и компетентностите на двамата координатори по проекта, както и на
членовете на управителния съвет, а също така и на заинтересовани местни лидери. Темите
на обученията бяха свързани със запознаване с приложимата нормативна уредба,
представителност, критерии за оценка на стратегиите, процедури за избор на проекти. В
Приложение 2 в табличен вид са представени проведените мероприятия по подмярка 19.1.
Стратегията за ВОМР бе приета от Колективния върховен орган на МИГ на събрание,
състояло се на 15.02.2017г. в гр.Дряново.
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2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на Стратегията:
Съгласно§1, т.4 от допълнителните разпоредби на Наредба 22 от 14-ти декември
2015г. "Заинтересована страна" е група лица с общ интерес и възможности, свързани с
реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на
финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение.
В разработването на настоящата стратегия взеха участие широк кръг заинтересовани
лица, в т.ч. физически и юридически лица, живеещи и работещи на територията на МИГ.
По-долу в табличен вид са представени
групите/секторите заинтересовани лица,
участвали в разработването на стратегията.
Група
Сектор
Заинтересовани лица/страни
1. Микро- малки и средни предприятия и техни
Стопански – лека
сдружения и кооперации в областта на занаятите,
промишленост
мебелното
производство
и
първичната
преработка
на
дървесина,
хранителнопреработвателната промишленост, текстилната и
шивашка промишленост, свободните професии;
2. Малки и средни предприятия в областта на
Стопански – тежка
металургията и машиностроенето
Представи промишленост
тели
на Стопански - туризъм 3. Микро- и малки предприятия - в областта на
местната
предоставянето на туристически услуги: хотелско
исономика
настаняване, настаняване в къщи за гости,
ресторантьорство, организиране на екскурзии,
фестивали и др.
4. Микропредприятия в сферата на услугите;
Стопански - в
сферата на услугите
извън туризма
5. Земеделски производители – физически и
Стопански - селско
юридически лица, кооперации;
стопанство
6. НПО, в т.ч. секторите култура, спорт,
Структури
образование, туризъм, социални дейности;
на
7. Църковни настоятелства;
гражданско
8. Образователни институции – училища и детски
то
Нестопански
градини;
общество
9. Здравни и социални организации;
10. Общини и кметства от територията на
Местна
общините Дряново и Трявна, както и гражданите
власт
Публичен
от територията на двете общини.
На състоялите се публични събития бяха представени трите сектора стопански,
нестопански и публичен. В разработването на стратегията участваха общо 10 вида
заинтересовани лица/страни. Заинтересованите лица взеха активно участие с мнения,
предложения и идеи при консултирането на стратегията с местната общност в състоялите
се събития по изпълнение на дейности по проект по подмярка 19.1. С оказаното съдействие
на заинтересованите лица бе съгласуван SWOT-анализа на стратегията (изработен при
осъществените проучвания на територията), бе определен обхвата на стратегията и
планираните интервенции посредством приложими мерки, бяха детайлно разписани и
съгласувани мерките на базата на формулираните изводи и препоръки от анализите, бяха
разработени критериите за подбор и оценка на проектните предложения.
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3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:
3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
Географска и социо-икономическа характеристика на територията
Подробна географска и социо-икономическа характеристика на територията са
представени в Приложение 3.
„Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, включва
всички населени места в обхвата на общините Дряново и Трявна. Районът се характеризира
с разнообразни природно-географски, социо-културни и икономически особености, които
формират специфичния облик на МИГ.
Икономическото състояние на област Габрово, на територията на която са
разположени община Дряново и община Трявна като цяло е задоволително на фона на
икономическото развитие на страната. Производството е специализирано в няколко
индустриални направления, които се основават главно на използването на местната
суровинна база: туризъм, занаяти, производство на текстил и облекло, дървопреработване
и мебелно производство, селско и горско стопанство, метало-преработваща промишленост,
строителство, производство на електроенергия, търговия и др. Броят на предприятията на
територията на МИГ се е увеличил от 916 през 2013г. на 933 през 2015 г., т.е. отбелязан е
ръст от 17 броя. От посочените данни става ясно, че през 2015 г. общо регистрираните
предприятия са 933 в т.ч.: микропредприятия с персонал до 9 заети – 856 броя, или 91,75
%, малки предприятия с персонал от 10 до 49 заети - 63 броя, или 6,75 %, средни
предприятия с персонал от 50 до 249 заети са 14 броя, или 1,5%. Няма регистрирани
големи предприятия с персонал над 250 човека. Обликът на местната икономика дават
микро- предприятията и малките предприятия, които заедно представляват 98,50 % от
всички регистрирани предприятия.
Двете общини са атрактивни туристически дестинации с развит селски, религиозен,
ловен, занаятчийски, балнеоложки и други видове туризъм. По данни на НСИ средствата за
подслон и места за настаняване през 2014 година са 29 броя с леглова база от 1 628 легла.
Селскостопанският сектор на територията на МИГ е представен, както в
растениевъдно направление, така и в животновъдно. По данни на Областна дирекция
„Земеделие”, гр.Габрово за 2015 година общата площ на селскостопанския фонд е 256 316
дка, от които обработваемите земи съставляват 145 733 дка. В животновъдно направление
на територията е развито предимно млечното говедовъдство, което е съсредоточено в
няколко големи ферми и по-слабо в земеделски кооперации и дребни стопани. Освен
говедовъдството, в района се отглеждат по-ограничено биволи и овце.
Населението на община Дряново намалява за последните 6 години с 1 200 жители, т.е.
с около 12%. По данни на дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово към края на 2016г.,
броят на регистрираните безработни лица е 576, от които 231 от територията на община
Трявна и 345 от територията на община Дряново. Процентът на безработните лица към
икономически активното население е 6,57% (в т.ч. 4,45% за община Трявна и 8,69% за
община Дряново). Около 4% от регистрираните безработни са представители на уязвими
групи от населението, които са хора с увреждания и са в неравностойно положение на
пазара на труда.
За района на Трявна и Дряново спокойно може да бъде въведен термина „найзанаятчийски регион“. Тревненската иконописна школа е най-старата от възрожденските
школи в България. Няколко музея в Трявна ни дават шанса да се доближим до това
творчество – единственият по рода си Музей на Тревненската иконописна школа или
наричан още Музей на иконата, Даскаловата къща, в която се помещава Музеят на
резбарското и зографското изкуство, Къщата-музей на революционера Ангел Кънчев,
Музеят „Раковата къща“, улицата на занаятите.
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В Дряново основни забележителности са Дряновският манастир „Св. архангел
Михаил“, пещерата „Бачо Киро“, къщата – музей „Икономовата къща“ и музея „Колю
Фичето“. Недалеч от Дряново има екопътека, която води до римската крепост
„Дискодуратера“.
Неправителствен сектор. Неправителственият сектор е представен от поредица
неправителствени организации и читалища, които функционират на територията на МИГ.
В момента на територията са действащи петнадесет читалища. Неправителствените
организации осъществяват дейността си в сферата на културата, на спорта, на социалните
дейности и защитата на околната среда.
Социални и здравни услуги. Социалните услуги на територията на МИГ се
предоставят от регионалните дирекции „Социално подпомагане“, функциониращи в
общинските центрове. Изпълняват интегрирани политики за подкрепа на хората в риск, с
увреждания и старите хора на територията.
Доболнична помощ в община Дряново се осъществява от два медицински центъра за
специализирана доболнична помощ, както следва: Медицински център „Св. Петка” и
Медицински център „Пулс”. От началото на 2000 г. здравното обслужване на населението
в община Трявна се осъществява от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД (търговски
дружество със 100% общинска собственост) и Медицински център „Д-р Теодоси Витанов”
ЕООД.
Наука и образование. Образователната мрежа от територията на община Дряново се
състои от четири общински, едно държавно училище и две професионални гимназии.
Образователната инфраструктура в община Трявна се състои от едно среднообразователно
училище, две основни училища, Национална гимназия по приложни изкуства, Основно
оздравително училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания и три детски
заведения.
Инфраструктура и достъпност. През територията на община Дряново преминава
републикански път I-5, съвпадащ с европейски път Е85: Русе – Бяла – Велико Търново –
Стара Загора – Хасково – Свиленград. През територията на община Трявна преминават два
пътя ІІІ клас с обща дължина от 63 км - III- 552 (Вонеща вода – Трявна – Габрово) и III –
609 ( Царева ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец ).
Околна среда. На територията на МИГ се намират следните защитени територии:
Природна забележителност „Бачо Киро“ – пещера с площ 0.5 хектара; Защитена местност
„Дряновски манастир“ - с площ от 311,14 хектара; Защитена зона по Директивата за
местообитанията, която се допира до защитена зона по Директивата за птиците, съгласно
НАТУРА 2000 „Дряновска река“ с площ от 187.62 хка; Защитена зона по Директивата за
местообитанията „Река Янтра“ с площ от 13900, 41 хка; Защитена зона по Директивата за
местообитанията „Скалско“ с площ от 2192,3 хка.
ИДЕНТИФИЦИРАНИ НУЖДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
Нужди в сферата на местната икономика, селското и горското стопанство.
Идентифицираните нужди за развитие на местната икономика са насочени към развитие
на микро-, малките и средни предприятия от територията. Ниската конкурентоспособност
на предприятията ограничава тяхната възможност за присъствие на вътрешните и
външните пазари. Недостатъчен е размерът на чуждестранните инвестиции.
Предприятията са с неефективно производство, с висока себестойност и цена на
продукцията. Материалната база е остаряла. Ограничени са инвестициите в нови
производства и технологии.
Наличните на територията микро-, малки и средни предприятия се нуждаят от
допълнителни инвестиции за подобряване на производствения потенциал - модернизация и
внедряване на иновации в техническото оборудване. Необходими са, също така,
инвестиции за въвеждане на иновативни енергоспестяващи технологии. В сферата на
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туризма са необходими допълнителни инвестиции за увеличаване на броя на местата за
настаняване и за създаване на нови съоръжения за атракции и реклама на територията. Все
още рекламата и маркетинга на туристическия продукт не са достатъчно добре развити.
Територията се нуждае и от подобряване на туристическата инфраструктура.
Предприятията, работещи в сферата на услугите извън туризма се нуждаят от
подобряване на материално-техническата база, от закупуване на нови машини и
оборудване, свързани с основния предмет на дейност.
По отношение на управление на човешките ресурси предприятията се нуждаят от
подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките
ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да
рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Има нужда
от въвеждането на нови организационни модели и системи за управление на човешките
ресурси и инвестиции в по-безопасни и здравословни условия на труд. Насърчаването на
професионалната и географската мобилност ще доведе до намаляване на сивата икономика
в сектора и до въвеждане на гъвкави форми на заетост.
В подкрепа на местната икономика са необходими инвестиции за подобряване на
съществуващата публична инфраструктура, която ще улесни достъпа до предприятията.
По отношение на подобряване на професионалната квалификация на работещите и
осигуряване на допълнителна заетост на безработни лица е обоснована необходимостта от
мерки за насърчаване и активизиране на трайно безработни лица и младежи.
Земеделските стопани се нуждаят от подобряване на техните знания и компетентности
в областта на биологичното земеделие, въвеждане на енергоспестяващи технологии за
обработка на почвата и за прибиране на реколтата; използване на странични продукти,
отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, техники и съоръжения
за подобряване на съхранението и прилагането на оборския тор.
Обоснована е необходимостта от инвестиции в земеделските стопанства, пряко
свързани с модернизация и механизация с цел намаляване на производствените разходи,
инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за
съхранение на оборски тор, инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната
ефективност на стопанствата.
Необходимо е, също така, стратегията да насърчи връзките между производители и
преработватели на земеделски продукти с цел осигуряване на по-добри възможности за
реализация на продукцията на местния пазар за осигуряване на затворен цикъл на
производство и за производството на традиционни местни храни.
Наличните на територията горски площи обосновават необходимостта от прилагане
на мерки, свързани с тяхното опазване и устойчиво развитие. Горите са един от основните
източници на биомаса и затова е допустимо в стратегията да се включат мерки за
инвестиции за използването на нови технологии за оползотворяване на остатъците и
отпадъците за производството на енергия, които да допринесат за изпълнение на поетия от
България ангажимент да увеличи дела на енергията от възобновяеми енергийни източници
до 16% до 2020г. Горите, стопанисвани от частни субекти, както и частните инвестиции в
сектора на горското стопанство играят важна роля в икономическата дейност на района.
Затова на територията може да се приложат мерки, насочени към устойчивото управление
на горите.
Идентифицирани нужди в сферата на опазване
на околната среда. На
територията на местната инициативна група има животински видове – бозайници (остроух
нощник, дългокрил прилеп и др.), които са докладвани в неблагоприятно-незадоволително
състояние. Тези видове попадат в Натура 2000 и имат нужда от извършване на преки
консервационни дейности, както и от изграждане/реконструкция/ рехабилитация на
инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на тези
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видове.
Идентифицирани нужди от подобряване на публичната инфраструктура.
Наличната публична инфраструктура (общински пътища, улици, тротоари и прилежащите
съоръжения) и други площи за широко обществено ползване се нуждаят от ремонтни
дейности и реконструкция с цел обновяване. Общинските центрове и населените места от
територията на МИГ се нуждаят от подобряване на социалната, спортна и културна
инфраструктура. Налични са общински сгради, в които се предоставят обществени услуги,
които се нуждаят от ремонтни дейности с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност. Необходимо е подобряване на публичната инфраструктура за отдих и
туристическа информация и подобряването и разширяването на основните услуги,
включително за отдих и спорт.
В направените анализи и проучвания бе установена необходимостта от ремонтни
дейности в редица обекти с религиозно значение, които ще позволят да се съхрани
културното и историческо наследство на територията.
Идентифицирани нужди на нестопанския
сектор. Неправителствените
организации са идентифицирани като заинтересована страна, която има интерес от
прилагане на стратегията. Идентифицираните нужди на нестопанския сектор са за
реализиране на проекти за съхранение и развитие на културата, местните традиции и
занаяти и с цел подкрепа на традиционни и характерни за територията дейности,
подчертаващи нейната идентичност. Нуждите са от реконструкция и ремонт на сгради със
спортна, културна, религиозна и социална насоченост, закупуване на оборудване, аудиовизуална техника, народни носии и др., свързани с културния живот на общността.
Идентифицирани нужди в социо-културната сфера. В сферата на социалните
дейности са установени нужди от подобряване достъпа до заетост за търсещите работа и
неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а
също и чрез осигуряване на местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на
работната сила. Целта е да се съчетаят мерки за интегриране на икономически неактивните
и безработните лица, търсещи работа, от една страна, и за подобряване организацията и
условията на труд в предприятията, от друга, като те се комбинират с улеснен достъп до
форми на учене през целия живот. Необходимо е прилагането и на мерки за устойчиво
интегриране на пазара на труда на младите хора, живущи на територията.
В общините функционират редица социални услуги, предоставяни от различни видове
центрове и насочени към нуждите на населението, вкл. грижи за деца, за възрастни хора,
както и хора в неравностойно положение. Нуждите са насочени към доразвиване и
разширяване на предлаганите социални услуги като се улесни достъпа до заетост и осигури
подкрепа за социалното включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи
условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения интерес е
причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират за
осъществяването на тези социални цели.
Идентифицирани нужди в сферата на науката и образованието. По данни от
последното преброяване през 2011 година, 5.5% от анкетираните лица са се
самоопределили от турски произход на територията на община Дряново и 2.91% от ромски
произход. За територията на община Трявна данните от преброяването показват, че 0.53%
са се самоопределили от турски произход и 0.52% от ромски произход. Нуждите на
територията са от прилагане на мерки за интегриране на децата и учениците,
произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за
успешната им професионална, социална и творческа реализация.
НАЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
Наличен потенциал от гледна точка на социо-географските характеристики
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Релефът и почвено – климатичните характеристики на територията
благоприятстват развитието на различни сектори от селското стопанство, включително
пасищно животновъдство и овощарство;
Географското положение и сравнително еднаквата отдалеченост от столичния град,
от по-големи промишлени центрове в Северна и Южна България и изградената
транспортна инфраструктура благоприятстват развитието на местния бизнес като се
намаляват транспортните разходи на произведените местни продукти за тяхната
реализация до по-големите пазари в страната;
Наличието на НП „Централен Балкан“, резервати и защитени зони, богатата на
природни забележителности територия с благоприятстват развитието на различни видове
туризъм – планински, екологичен, ловен и др.;
Потенциал за развитие на местната икономика, селското и горско стопанство
Налични са подходящи природни, исторически и културни дадености за развитие
на туризма в района;
Разработване на качествен и атрактивен туристически продукт и туристически
услуги и ефективното им предлагане за увеличаване притока на туристи и оползотворяване
на наличната леглова база;
Възможност за повишаване конкурентоспособността на микро-, малките и средни
предприятия. Осигуряване на възможности за достъп на българските производители до
пазара на Европейския съюз;
Повишен интерес на туристическия поток към спа-, ловен-, културен-, религиозен и
селски туризъм, както и подобряване на анимацията и атракциите в туризма;
Традициите в занаятите благоприятстват тяхното устойчиво развитие и
разнообразяват икономическите дейности на територията като могат да се превърнат и в
притегателен център за туризъм;
Привличане на повече инвестиции в земеделието за модернизиране на земеделските
стопанства и за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Развитие на овощарството
и животновъдството – сектори, определени като «чувствителни» в ПРСР 2014 – 2020г.;
Развитие на биологичното производство; Затваряне цикъла на производство и формиране
на къси вериги на доставки;
Развитие на горските територии с цел подобряване на конкурентоспособността и
създаването на нови работни места в района като същевременно се гарантира опазването
на горите, подобряване на техните защитни и специални функции, подобряване на
здравословното им състояние, поддържане и опазване на биологичното разнообразие и
намаляване на риска за възникване на пожари.
Потенциал за развитие на социо-културната сфера
Създаване на по-добри възможности
за реализация на лицата от
маргинализираните и малцинствени общности и тяхното интегриране;
Подобряване на социалните услуги чрез разнообразяване на дейностите в
социалните предприятия;
Разкриване на нови социални услуги;
Продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази и откриване на
нови спортни обекти;
Подобряване на социалните и
културни услуги чрез реконструкция на
съществуващи и изграждане на нови социални, културни центрове и учреждения с
религиозна насоченост;
Подобряване на социалните услуги и образованието чрез прилагане на мерки,
осигуряващи заетост и обучение.
Потенциал за развитие на науката и образованието
Подобряване материално-техническата база на образователните учреждения –
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общинска собственост чрез проектно финансиране;
Повишена степен на интегриране в учебния и образователния процес на уязвими
групи от населението, в т.ч. роми.
Потенциал за подобряване на съществуващата инфраструктура и осигуряване
на достъпност
Подобряване енергийната ефективност на сгради от публичния сектор;
Използване на наличния финансов ресурс за подобряване на енергийната
ефективност на публичния и производствения сграден фонд;
Подобряване състоянието на пътната инфраструктура;
Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна и обществена
инфраструктура.
Потенциал за прилагане на мерки за опазване на околната среда
Наличните
защитени територии в обхвата на МИГ с богато биологично
разнообразие са с потенциал за прилагане консервационни дейности, както и от
изграждане/реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване
на природозащитното състояние на тези видове.
Потенциал за развитие на административния капацитет и неправителствения
сектор
Развитие на капацитета на МИГ, други НПО и читалища от територията;
Развитие на капацитета на местни лидери и други заинтересовани лица/страни;
Разширяване и развитие на партньорството между местната власт, бизнеса и
неправителствения сектор посредством изпълнението на проекти.
3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
Групите заинтересовани лица/страни бяха идентифицирани в процеса на провеждане на
събитията за информиране и консултиране на Стратегията с местната общност и
вследствие на осъществените проучвания и анализи на територията. Затова групите
заинтересовани лица, идентифицирани на територията на МИГ съвпадат напълно с тези,
взели активно участие в различните по форма и съдържание мероприятия в изпълнение на
проект по подмярка 19.1.“Помощ за подготвителни дейности“.
Група
Сектор
Заинтересовани лица/страни
1. Микро- малки и средни предприятия и техни
Стопански –
сдружения и кооперации в областта на занаятите,
лека
промишленост мебелното производство и първичната преработка на
дървесина, хранително-преработвателната, текстилната
и шивашка промишленост, свободните професии;
2. Малки и средни предприятия в областта на
Стопански –
металургията и машиностроенето
тежка
Представи промишленост
тели
на Стопански 3. Микро- и малки предприятия - в областта на
местната туризъм
предоставянето на туристически услуги: хотелско
икономика
настаняване, настаняване в къщи за гости,
ресторантьорство, организиране на
екскурзии,
фестивали и др.
Стопански - в 4. Микропредприятия в сферата на услугите;
сферата на
услугите
извън туризма
5. Земеделски производители – физически и
Стопански -
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селско
стопанство
Структури
на
гражданско
то
Нестопански
общество
Местна
власт

Публичен

юридически лица, кооперации;
6. НПО, в т.ч. секторите култура, спорт, образование,
туризъм, социални дейности;
7. Църковни настоятелства;
8. Образователни институции – училища и детски
градини;
9. Здравни и социални организации;
10. Общини и кметства от територията на общините
Дряново и Трявна, както и гражданите от територията
на двете общини.

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
СИЛНИ СТРАНИ
Природо-географска характеристика: 1. Благоприятно географско положение на
територията; 2. Благоприятни природо-географски дадености за развитие на различни
видове туризъм (спа-, ловен-, планински-, културен-, екстремен- и други); 3. Наличие на
минерални извори, благоприятстващи развитието на балнеоложки туризъм.
Местна икономика и селско стопанство: 1. Устойчиво работещи микро-, малки и средни
предприятия с над двадесет годишни традиции; 2. Наличен леглови ресурс в хотели и къщи
за гости; 3. В резултат на преструктурирането на местната икономика възникват
значителен брой предприятия, които показват сериозна предприемаческа инициатива от
страна на местния бизнес; 4. Развити дърводобив и дървопреработване и свързаните с тях
производства на първични продукти и мебели; 5. Традиции в занаятите – резбарство,
иконопис, кожарство, дюлгерство; 6. Благоприятни условия за производство на екологично
чисти продукти от растениевъдството и животновъдството (млечни продукти, мед и
други); 7. Оказвана подкрепа от страна на местна власт за развитие на бизнеса.
Социо-културна характеристика: 1. Традиции в спорта; 2. Богато културно и
историческо наследство с голям потенциал за привличане на туристи. Богат културен
календар и действащи читалища, развиващи предимно самодейност; 3. Въведени
интегрирани политики за подкрепа на хората в риск, с увреждания и старите хора; 4. Добре
развити социални и здравни услуги;
Наука и образование: 1. На територията има изградена и се поддържа училищна мрежа,
съобразена с действащите законови и подзаконови нормативни актове; 2. Създадени
традиции в образователния сектор.
Инфраструктура и достъпност: 1. Наличие на добри транспортни връзки; 2. Развита
междуселищна пътна инфраструктура, осигуряваща достъп на населението до
институциите; 3. Развита
електропреносна мрежа; 4. Добре организирано
административно-териториално устройство за провеждане на ефективна политика.
Опазване на околната среда: 1. Високо качество на атмосферния въздух и почвите,
подходящи за развитието на био продукти и еко туризъм; 2. Наличие на екологично чисти
територии с благоприятен климат; 3. Наличие на защитени територии в обхвата на МИГ с
богато биологично разнообразие.
Административен капацитет и човешки ресурси: 1. Реализирани проекти на
територията от предходни оперативни програми – натрупан опит за управление и
изпълнение на проекти; 2. Осъществени добри практики на партньорство между местната
власт и бизнеса при изпълнение на проекти; 3. Реализирани мерки за подобряване на
административното обслужване.
СЛАБИ СТРАНИ
Природо-географска характеристика: 1. Силно пресечения и стръмен терен
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възпрепятства използването на механизиран транспорт; 2. Климатичните промени водят до
високи амплитудни разлики в температурите и неравномерно разпределение на
количествата валежи, което затруднява развитието на аграрния сектор.
Местна икономика и селско стопанство: 1. Малко на брой работни места на територията
на общините; 2. Ниско равнище на доходите спрямо средното за страната; 3. Труден
достъп до свежи финансови ресурси. Липса на достатъчно
инвестиции; 4.
Неконкурентноспособни производства в машиностроенето, хранително-вкусовата
промишленост и др., нисък дял на инвестиционните разходи за нови технологии и ноу-хау;
5. Ограничен брой на отраслите и производствата, които покриват изискванията на
европейските норми и стандарти; 6. Слабо развита туристическа анимация и атракции; 7.
Нисък относителен дял на обработваемата земя – наклонени и труднодостъпни земеделски
и горски терени, което ограничава развитието на земеделието; 8. Недостатъчна
популярност и реклама на произвежданите на територията продукти; 9. Висока
себестойност на произвежданите продукти в промишления и аграрния сектор; 10. Липса на
внедрени добри практики по отношение на производството и реализацията на местните
храни.
Социо-културна характеристика: 1. Негативни демографски тенденции, свързани с
намаляване на раждаемостта и продължаващо обезлюдяване на населените места.
Отрицателен естествен прираст, застаряване на населението във всички населени места; 2.
Липса на достъп до болнична помощ на територията на община Дряново; 3. Недостатъчна
интеграция на маргинализираните и малцинствените групи от общността; 4. Недостатъчна
информираност на гражданите за хоризонталните политики на ЕС; 5. Недостиг на човешки
ресурси в туризма, недостатъчен професионализъм на наличния персонал; 6. Недостатъчни
възможности за практикуване на някои видове спорт, отдих, развлечения и осмисляне на
свободното време на ученици и младежи; 7. Несъответствие между търсените и
предлаганите професии и квалификации на местно ниво; 8. Ниски доходи и ниска
покупателна способност на населението; 9. Амортизирана материална база на читалищата с
остарял библиотечен фонд.
Наука и образование: 1. Амортизирана материално-техническа база в образователните
институции.
Инфраструктура и достъпност: 1. Пътна, съобщителна и ВиК инфраструктури,
нуждаещи се от рехабилитация и развитие; 2. Недостатъчни финансови средства за
изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата инфраструктура; 3.Недоизградена
канализационна мрежа в населените места; 4.Отчасти амортизиран сграден фонд
(промишлен и публичен) с ниска енергийна ефективност, който създава непривлекателна
градска среда в малките населени места; 5. Лошо транспортно обслужване между
населените места в района;
Опазване на околната среда: 1. Липса на пречиствателни станции извън общинските
центрове; 2. Наличие на локални замърсявания в близост до основни пътни артерии; 3.
Недостатъчно последващи залесителни и възстановителни дейности след осъществени
сечи в горски терени.
Административен капацитет и човешки ресурси: 1. Недостатъчно гражданско участие в
местното самоуправление; 2. Липса на достатъчно и достъпна информация за
възможностите за изпълнение на проекти от различни финансиращи програми.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Природо-географска характеристика: 1. Използване на благоприятното транспортно –
географско положение и наличието на ЖП артерия; 2. По-пълноценно използване на
добрите природо-географски условия за развитие на селското стопанство, в т.ч. развитие на
биологичното производство на земеделски продукти; 3. По-ефективно използване на
природо-географските дадености за развитие на туризма.
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Местна икономика и селско стопанство: 1. Насърчаване на предприемачеството и
привличане на инвестиции; 2. Наличието на подходящи природни, исторически и културни
дадености за развитие на по-ефективен туризъм; 3. Разработване на качествен и атрактивен
туристически продукт и туристически услуги с цел увеличаване притока на туристи и
оползотворяване на наличната леглова база; 4. Наличие на източници за финансиране в
подкрепа на местното развитие; 5. Развитие на местни производства с потенциал за износ
на продукти за ЕС; 6. Придобитите нови дълготрайни материални активи (ДМА) създават
възможности за развитието на нови високотехнологични производства, създаващи висока
добавена стойност; 7. Възможност за повишаване конкурентоспособността на малките и
средни предприятия; 8. Привличане на повече инвестиции в земеделието за модернизиране
на земеделските стопанства.
Социо-културна характеристика: 1.Разкриване на нови социални услуги; 2.
Продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази и откриване на нови
спортни обекти; 3. Активизиране на маргинализираните и малцинствени общности с цел
тяхната интеграция; 4. Подобряване на социалните и културни услуги чрез реконструкция
на съществуващи и изграждане на нови социални и културни центрове; 5. Прилагане на
мерки за преквалификация с цел адаптиране на предлгането на професии към търсенето на
пазара на труда.
Наука и образование: 1. Подобряване образователното равнище на територията чрез
изпълнение на подходящи проекти; 2. Подобряване материално-техническата база на
образователните учреждения чрез проектно финансиране.
Инфраструктура и достъпност
1. Използване на наличния финансов ресурс за подобряване на енергийната ефективност на
публичния и производствения сграден фонд;
2. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура;
3. Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна и обществена
инфраструктура.
Околната среда: 1. Запазване доброто състояние на околната среда с цел развитие на
територията на МИГ като атрактивна туристическа дестинация; 2. По-широко
популяризиране на биологичното разнообразие на територията за устойчиво развитие на
туризма; 3. Въвеждане на мерки за устойчиво управление на горите; 4. Възможности за
въвеждане на нисковъглеродни технологии и енергийна ефективност за насърчаване на
«зелената» икономика.
Административен капацитет и човешки ресурси: 1. Осигуряване на необходимия
финансов ресурс от национални и международни програми за реализация на проекти на
територията на МИГ; 2. Разширяване и развитие на партньорството между местната власт
и бизнеса посредством изпълнението на проекти на територията на МИГ; 3. Координация
и осъществяване на съвместни проекти със съседни общини за преодоляване на общи
проблеми.
ЗАПЛАХИ
Природо-географска характеристика: 1. Продължаващите изменения на климата могат
да доведат до влошаване на природо-географските характеристики на територията.
Местна икономика и селско стопанство: 1. Финансова невъзможност на местния бизнес
да осигурява необходимото съфинансиране в процеса на реализиране на проекти,
финансирани от структурните и европейски фондове; 2. Динамично променящо се
законодателство; 3. Навлизане на некачествени и евтини стоки на пазара, застрашаващи
занаятчийството и местните производства; 4. Осигуряването на недостатъчно финансови
средства за внедряване на нови технологии и повишаване на конкурентоспособността;
Социо-културна характеристика: 1. Продължаващо влошаване на демографските
характеристики и неблагоприятни миграционни процеси; 2. Задълбочаване на
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демографската криза; 3. Неуспешно интегриране на хората в риск и други представители
на маргинализираните общности; 4. Продължаващият социално-икономически упадък и
обезлюдяване на малките населени места ще засилят външната миграция на икономически
активното население.
Наука и образование: 1. Намаляване броя на учениците в образователните учреждения; 2.
Липса на капацитет, вкл. финансов за реализиране на проекти.
Инфраструктура и достъпност: 1. Липса на достатъчно финансиращи програми и
финансови средства за реализиране на инфраструктурни проекти.
Околната среда: 1. Тенденция към увеличаване емисиите на вредни вещества; 2.
Влошаване показателите на околната среда и биологичното разнообразие в резултат на
човешката дейност.
Административен капацитет и човешки ресурси: 1. Намаляване на броя на лицата с
висше образование на територията; 2. Невъзможност за реално сработване и реализиране
на мултифондова стратегия на МИГ.
3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
За целите на прилагане на подхода ВОМР под уязвими групи се имат предвид групи,
които са изправени пред по-висок риск от бедност и социално изключване от средните
стандарти за територията. Идентифицирани уязвими и малцинствени
групи от
населението са: населяващи територии, с ниска гъстота на населението, в които е
налице концентрация на проблеми създаващи условия за риск от бедност и социално
изключване; безработни в активна възраст; безработни млади хора до 29г.; хора с
увреждания, които са в неравностойно положение на пазара на труда; етнически
малцинства.
По данни на НСИ относно броя на населението, към края на 2014г. от 169 населени
места на територията на МИГ в 161 броя на населението е под 100 човека. По данни за
2015г. от 169 населени места, 162 са с население под 100 жители, от които 133 населени
места са с население по-малко от 10 жители. За 2016г. данните показват, че от 116 населени
места, 109 са под 100 жители, от които 78 населени места са с по-малко от 10 жители.
Жителите на тези населени места живеят при затруднени условия, с ниско ниво на
социална интеграция, при висока степен на бедност и изолация. Социално слаби, които
получават енергийни помощи са над 3% от населението от територията на МИГ. По данни
от последното преброяване през 2011 година, на територията на община Дряново 5.5% от
анкетираните лица са се самоопределили от турски произход и 2.91% от ромски произход.
За територията на община Трявна данните от преброяването показват, че 0.53% от
анкетираните са се самоопределили от турски произход и 0.52% от ромски произход.
Базирайки се на тези данни нуждите на територията са от прилагане на мерки,
насочени към подобряване на достъпа до заетост, подобряване на достъпа до образование,
подобряване на достъпа до социални и здравни услуги. За преодоляване на високата
безработица сред тези среди, ниските доходи и понижен социален статус е необходимо
включването на тези лица в мерки за интегриране на икономически неактивните и
безработните лица, търсещи работа като мерките се комбинират с подобряване на
организацията на работния процес и условията на труд.
За семействата на деца и ученици, произхождащи от етническите малцинства от
територията на МИГ за да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им
професионална и творческа реализация е необходимо прилагане на мерки, насочени към
осигуряване на ранно интегриране и равен достъп до образование. По този начин
стратегията за ВОМР ще подпомогне процесите на десегрегация и деинституционализация
на тези общности.
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4. Цели на стратегията:
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Превръщане територията на Сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на
Балкана“ в привлекателен и атрактивен туристически район със съхранени култура,
занаяти и традиции, с развити конкурентоспособна местната икономика и социални
услуги за населението чрез прилагане на интегриран и многосекторен подход на
Водено от общностите местно развитие
Основни цели и приоритети за развитие на територията:
Основна цел 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и
възможности за създаване на местен бизнес
Стимулиране трансфера на знания и иновации и повишаване
Приоритет 1
конкурентоспособността на земеделските стопанства
Насърчаване производството, преработката и предлагането на пазара
Приоритет 2
на местни храни
Развитие на туризма и туристическите услуги
Приоритет 3
Развитие на местните традиции и занаяти чрез разнообразяване на
Приоритет 4
неземеделските дейности и създаване на нови работни места
Подобряване на производствения и експортния потенциал на МСП
Приоритет 5
Основна цел 2: Поддържане и възстановяване на екосистемите, устойчиво
управление на природните ресурси и биологичното разнообразие на територията
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и биологичното
Приоритет 6
разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“
Устойчиво развитие и подобряване на екологичната стойност на горите
Приоритет 7
Основна цел 3. Социално-икономическо развитие на територията, осигуряващо
нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и подобряване
условията и качеството на живот
Подобряване условията и качеството на живот и привлекателността на
Приоритет 8
населените места чрез развитие на публичната инфраструктура.
Съхранение и развитие на природното и културно наследство на
Приоритет 9
територията
Приоритет 10 Намаляване обезлюдяването на територията чрез подобряване достъпа
до заетост и качеството на работните места
Приоритет 11 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Приоритет 12 Подобряване на образователната среда за активно социално
приобщаване на маргинализирани общности като ромите
4.2. Специфични цели:
Специфични цели
Мярка от стратегията за ВОМР
Приоритет 1: Стимулиране трансфера на знания и иновации и повишаване
конкурентоспособността на земеделските стопанства
СЦ 1: Повишаване на знанията и подобряване на Мярка 1.1. „Професионално
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уменията на земеделските и горските стопани и на обучение и придобиване на
заетите лица в техните стопанства
умения”
СЦ 2: Насърчаване развитието на чувствителните Мярка 4.1
„Инвестиции в
сектори, в т.ч. овощарството и животновъдството на земеделски стопанства“
територията на МИГ
СЦ 3: Подобряване на икономическата стойност на Мярка 4.1
„Инвестиции в
земеделските стопанства
земеделски стопанства“
Приоритет 2: Насърчаване производството и предлагането на пазара на местни
храни
СЦ 4: Насърчаване преработката на местни продукти Мярка 4.2.
„Инвестиции в
от селското стопанство
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти“
Приоритет 3: Развитие на туризма и туристическите услуги
СЦ 5: Усвояване на потенциала за развитие на Мярка 6.4.1.
„Инвестиции в
туризма, съчетаващ природните и културни ценности подкрепа
на
неземеделски
дейности“
СЦ 6: Балансирано и устойчиво развитие на Мярка 7.5. „Инвестиции за
територията чрез развитие на туристическата публично
ползване
в
инфраструктура
инфраструктура
за
отдих,
туристическа инфраструктура“
Приоритет 4: Развитие на местните традиции и занаяти чрез разнообразяване на
неземеделските дейности и създаване на нови работни места
СЦ 7: Повишаване конкурентоспособността на Мярка 6.4.1.
„Инвестиции в
територията чрез развитие на занаятите и други подкрепа
на
неземеделски
неземеделски дейности за създаване на заетост и дейности“
нови работни места
Приоритет 5: Подобряване на производствения и експортния потенциал на МСП
СЦ 8: Повишаване на производителността и Мярка ОПИК 2.2. „Подобряване
експортния потенциал на МСП
производствения капацитет в
МСП на територията на „МИГ
Дряново - Трявна - в сърцето на
Балкана“
Приоритет 6: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и
биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“
СЦ 9: Подобряване на природозащитното състояние Мярка ОПОС 109 „Подобряване
на видове и местообитания от мрежата Натура 2000
на природозащитното състояние
на видове от мрежата Натура
2000 чрез подхода ВОМР“
Приоритет 7: Устойчиво развитие и подобряване на екологичната стойност на
горите
СЦ 10: Устойчиво управление и подобряване на Мярка
8.5.
„Инвестиции,
екологичните показатели на горите
подобряващи устойчивостта и
еко-логичната
стойност
на
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горските екосистеми“
Мярка 8.6. „Инвестиции в
технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и
търговията на горски продукти“
Приоритет 8: Подобряване условията и качеството на живот и привлекателността
на населените места чрез развитие на публичната инфраструктура
СЦ 11: Подобряване условията на живот и основните Мярка 7.2. „Инвестиции в
услуги за гражданите чрез обновяване или създаването, подобряването или
строителство на нова публична, спортна, други разширяването на всички видове
видове малка по мащаби инфраструктура
малка
по
мащаби
инфраструктура“
Приоритет 9: Съхранение и развитие на природното и културно наследство на
територията
СЦ 12: Запазване и развитие на културната
Мярка 7.6. „Проучвания и
идентичност и традиции
инвестиции,
свързани
с
поддържане, възстановяване и
на културното и природното
наследство на селата“
Приоритет 10: Намаляване обезлюдяването на територията чрез подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места
СЦ 13: Увеличаване броя на започналите работа Мярка ОПРЧР 01 „Ново работно
безработни или неактивни лица, вкл. младежи
място
на
територията
на
общините Дряново и Трявна“
СЦ 14: Подобряване качеството на работните места Мярка ОПРЧР 02 „Добри и
и квалификацията и уменията на заетите
безопасни условия на труд за
работещите на територията на
общините Дряново и Трявна“
Приоритет 11: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
СЦ 15: Подобряване достъпа до социални услуги на Мярка ОПРЧР 03 „Социалноразлични групи социално изключени или в риск от икономическа интеграция на
социално изключване лица
уязвими групи на територията
на общините Дряново и Трявна“
СЦ 16: Осигуряване на устойчива и качествена Мярка ОПРЧР 04 “Развитие на
заетост за уязвими групи от населението
социална
икономика
на
територията
на
общините
Дряново и Трявна“
Приоритет 12: Подобряване на образователната среда за активно социално
приобщаване на маргинализирани общности като ромите
СЦ 17: Повишаване броя на успешно интегрираните Мярка
ОП
НОИР
01
чрез образователната система деца и ученици от „Осигуряване на достъп до
маргинализирани общности, включително роми
качествено
образование
в
малките населени места и в
трудно достъпните райони в
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общините Дряново и Трявна“
4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната
територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в
съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и
с политиките по десегрегация и деинституционализация:
Визията за развитие на интегрираната територия на Сдружение „МИГ Дряново - Трявна
- в сърцето на Балкана“ произтича от дефинираните възможности и ограничения от страна
на активно ангажираната местна общност като с най-висок потенциал за развитие се
очертават специфичните местни ресурси и социалния капитал на територията.
Стратегията на МИГ е разработена в съответствие със специфичните характеристики на
територията, установените потребности и местния потенциал за растеж като поставените
цели и приоритети и предвидените мерки за изпълнение имат допълващ характер по
отношение на регионалните, областните и общински стратегически и планови документи.
В изпълнение на Стратегията се предвиждат интегрирани интервенции с цел постигането
на комплексен положителен ефект в развитието на територията.
Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи за Стратегията
„Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява
чрез следните шест приоритета на Съюза за развитие на селските райони, в които са
отразени съответните тематични цели на ОСР:
- Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското
стопанство и селските райони с акцент върху следните области;
- Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в
селските райони;
- Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни,
горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел
подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
- Насърчаване на качеството, добавената стойност и иновациите в производството,
преработката и маркетинга на селскостопански продукти.
Стратегията за ВОМР съответства с политиките на ПРСР 2014 – 2020г., ОПРЧР 2014 2020г., ОПНОИР 2014 – 2020г., ОПОС 2014 – 2020г. и ОПИК 2014 – 2020г., както и с
Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020г. и с
общинските планове за развитие на община Дряново и община Трявна за периода 2014 –
2020г. и ги транспонира на местно ниво съобразно спецификата на територията.
Съгласуваността на стратегията за ВОМР с ПРСР 2014 – 2020г. и другите оперативни
програми, Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020г. и с
общинските планове за развитие на община Дряново и община Трявна за периода 2014 –
2020г. са представени в Приложение 4.
Общата рамка на ОСП за периода 2014 - 2020г. се отнася до по-интегриран,
целенасочен и териториален подход за развитие. Мерките за селските райони се
координират с тези за останалите структурни фондове като се търси ефекта на синергията
и активното участие на местната общност при постигане на целите.
Големият набор от съществуващи инструменти в рамките на втория стълб на ОСП се
опростява, за да се съсредоточи върху подпомагането на: конкурентоспособността,
иновациите, селското стопанство, основано на знания, навлизането на млади земеделски
стопани, устойчивото управление на природните ресурси и балансираното териториално
развитие.
ВОМР може да бъде полезен инструмент за овластяване на местните общности,
включително групи в неравностойно положение, за подобряване на институционалния
капацитет на местните заинтересовани страни и специално на НПО и за предизвикване на
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социални иновации на местно равнище.
Стратегията трансформира националните приоритети и политики, включително и за
десегрегация и деинституционализация, на местно ниво и гарантира тяхното прилагане на
територията на МИГ. Мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи на територията на общините Дряново и Трявна“ предвижда дейности, насочени към
повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както
и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез
реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Мярка ОП НОИР
01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно
достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, има за цел да подпомогне децата и
учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни
граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация.
4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:
В контекста на подхода Водено от общностите местно развитие "Иновативност на
стратегия за ВОМР" е включване в стратегията на нов подход, метод или средства за
реализирането й, които не са прилагани на територията на местната общност.
В резултат на гореизложеното, настоящата стратегия съдържа иновативни
характеристики в няколко насоки:
1. Стратегията за ВОМР на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е
нов метод и начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията.
През предходния програмен период на територията на МИГ е имало разработена
стратегия за местно развитие, но не е прилагана на територията. Настоящата интегрирана и
многофондова стратегия за ВОМР е нов начин за решаване на местните проблеми, тъй като
обвързва дейности и мерки с други дейности и мерки по начин, който не е правен до
момента на територията.
Обвързаност на дейностите е една от ключовите характеристики на подхода ВОМР.
Иновативният подход в този случай се изразява в това, че реализирането на една дейност
ще окаже положителен ефект върху развитието на други дейности на територията. По този
начин се постига значима добавена стойност на подкрепата, което засилва положителното
въздействие от реализирането на дейностите в обхванатите от МИГ територии. Така
например инвестициите в земеделски стопанства, финансирани по мярки 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ ще подпомогнат осигуряването на местни суровини за
хранително-преработвателните предприятия, които функционират на територията на МИГ
и които ще бъдат финансирани по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти” Като резултат от прилагането на тези две мерки ще се затвори
цикъла на производство и реализация на пазара на местни продукти и създаване на къси
вериги за доставки. От друга страна произведените местни продукти ще се реализират в
къщи за гости, хотели или други туристически обекти на територията, включително и
финансираните по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" с цел
подобряване и разнообразяване на предлаганите туристически услуги и популяризиране
на произвежданите местни продукти.
2. Иновативен характер на стратегията, изразяващ се в интегриран подход за
развитие на територията на МИГ.
Прилагането на мерки от различните оперативни програми, в т.ч. Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспосоност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. посредством
стратегията за ВОМР предполага иновативен подход, което се изразява в интегрирано
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развитие на територията чрез финансиране на проекти от различните оперативни програми,
по начин, който гарантира устойчиво развитие на територията, базирано на местните
нужди и потребности.
Цел на настоящата стратегия е развитие на икономиката на територията чрез
изпълнение на проекти. Стратегията ще окаже подкрепа освен на преките бенефициенти,
също така и на икономически субекти, които не са били бенефициенти, но на които
дейността ще бъде обвързана с тези, финансирани по стратегията. Предвижда се двадесет и
двама бенефициента (в т.ч. земеделски стопани, преработватели, микропредприятия и
собственици на гори) да бъдат подкрепени от стратегията. В съответствие с критериите за
оценка на проекти, приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които имат сключени
договори с местни доставчици на суровини или производители/преработватели, които
имат сключени договори с хотели или къщи за гости за доставка на местни продукти. По
този начин освен тези двадесет и двама, бенефициенти по стратегията, към тях ще се
приобщят още минимум толкова икономически субекти от територията, които не са
бенефициенти към стратегията. Така стратегията ще окаже мултиплициращ ефект върху
по-голям брой представители на местния бизнес и ще се получи по-висока добавена
стойност от направените инвестиции като директните реални ползи от тях ще бъдат не
само за бенефициентите, но и за другите свързани с тяхната дейност предприятия.
3. Възможност за създаване на нов за територията продукт.
Територията на МИГ се характеризира с развити поредица от занаяти и храни, които
допълват нейния облик и специфика. От занаятите най-типични са дърворезба, дюлгерство
(строителство), мутафчийство (тъкане на черги, торби, чували и др. от козя вълна),
иконопис и др. Местната кулинария е представена от десерти и сладка, а също и от някои
напитки (пестил от сини сливи, бяло сладко, рахат локум, кафе на пясък и др.). През
последните години традиционните занаяти и производството на местни храни са в упадък
като към настоящия момент се възприемат само като туристически атракции. За да бъдат
съхранени и развити имат нужда от допълнителна подкрепа. Затова местната инициативна
група възнамерява да регистрира местна марка продукти – хранителни и нехранителни,
произвеждани на територията. Допълнително, в критериите за оценка на проекти,
стратегията ще насърчи производството на местни продукти като по-високо ще бъдат
оценявани проекти, които ще регистрират местен продукт.
4. Иновативни характеристики, базирани на въвеждането на територията на
социална иновации
Понятието „социална иновация“ се отнася до нови стратегии, методи и подходи, които
посрещат социални нужди от най-различен характер – от условия на труд и образование до
развитие на общности и здравеопазване и които правят гражданското общество по-силно и
самостоятелно.
Иновативните характеристики на настоящата Стратегия, които могат да се определят
като „социална иновация“ са в няколко насоки:
4.1. Прилагане на иновативен подход по отношение на маргинализираните
общности от територията на МИГ. Маргинализираните общности, в т.ч. уязвими групи
от населението, хора в риск, хора, живеещи в отдалечени райони, представители на
малцинствата, включително роми и други представители на тези общности ще бъдат
привлечени към прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие посредством
интегриран подход. Интегрираният подход се изразява в насърчаването на проекти,
подпомагащи активното участие на уязвими групи от населението при наемане на работа,
осигуряване на условия за достъп на лица в неравностойно положение до обекти,
финансирани от настоящата стратегия, както и подобряване на социалните и здравни
услуги за посочената целева група лица. По ОПРЧР 03 „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ се цели
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увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост,
образование, обучение, социални и здравни услуги.
Мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките
населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, има за цел
да подпомогне децата и учениците, произхождащи от етническите малцинства да се
изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и
творческа реализация.
До момента на територията не е прилаган подобен начин на интегриране на
маргинализираните общности затова стратегията за ВОМР е иновативна в тази насока.
4.2. Осигуряване на социални иновации чрез подкрепа на местния бизнес
Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от
ПРСР 2014 – 2020 г. предвижда инвестиции за развитие на услуги в няколко сектора например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги и др. По този
начин е обоснована социалната насоченост посредством осигуряването на инвестиции в
стопански обекти – микропредприятия от територията на МИГ. До момента на територията
на МИГ не са реализирани подобни дейности, затова може да се определи, че този вид
инвестиции са иновативни за района.
Иновативните характеристики се обосновават и с това, че една дейност посредством
стратегията се обвързва с други дейности по начин, който не е правен до момента.
Например при изпълнение на стратегията ще се поощряват бенефициентите икономически субекти, които ще наемат работници от социално слаби групи, или
малцинства. По този начин се свързват икономически инвестиционни мерки със социални.
5. Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на
проектите.
Стратегията предвижда по няколко от мерките да се оценяват по-високо проекти,
които въвеждат иновативни за територията елементи. По мярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за
повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително
технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на
директива 2009/125/ЕС.
Мярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще
финансира приоритетно проекти, при които се предвижда въвеждане на нови
енергоспестяващи технологии и иновации в хранително-вкусовата промишленост.
По мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще се дават
допълнително точки за проекти, които включват изграждане на туристическа атракция
свързана с привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията.
Има и други мерки, включени в настоящата стратегия, при които критериите за оценка
на проектите са свързани с иновативност.
4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или
резултатите:
Настоящата Стратегия за ВОМР е структурирана от Главна стратегическа цел, три
основни цели, дванадесет приоритета за развитие на територията и седемнадесет
специфични цели.
По-долу в схематичен вид е представена основната стратегическа рамка.

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
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Главната стратегическа цел (ГСЦ) е насочена към развитие на туризма, занаятите,
местния бизнес и социалните услуги на територията. ГСЦ е базирана на направения
анализ на потенциала и нуждите от развитие на територията на МИГ. Съобразена е с
природо-географските и социо-културни характеристики и възможностите, които
предоставя мултифондовото финансиране на стратегията за ВОМР.
Първата основна цел „Повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика и възможности за създаване на местен бизнес“ е насочена към развитие на
микро-, малките и средни предприятия в сферата на туризма, местната икономика и услуги,
както и за развитие на земеделските стопанства от територията на МИГ. Основни
финансиращи програми са ПРСР 2014 – 2020г. и ОПИК 2014 – 2020г., от които
Стратегията включва комплекс от мерки.
По реализиране на Първа основна цел, Приоритет 3 и Приоритет 4, Мярка
6.4.1„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ осигурява възможности за
подкрепа на микропредприятията от територията на МИГ за развитие на неземеделски
дейности, в т.ч. туризъм, занаяти и други сектори на месттния бизнес и услугите. Мярката
предвижда възможности за изграждане на малки туристически обекти с места за
настаняване, изграждане и реконструкция на прилежаща инфраструктура, създаване на
атракциони, както и инвестиции в развитието на местните занаяти, характерни за
територията, които провокират интереса на гости и туристи и подпомагат развитието на
туристическия сектор. Районът на МИГ е предпочитана туристическа дестинация със
запазени традиции и занаяти. Затова стратегията за ВОМР отделя една немалка част от
осигурения финансов ресурс за подкрепа на местния бизнес чрез развитие на неземеделски
дейности.
Стратегията предвижда подкрепа в развитието на земеделието и преработката на
земеделски продукти посредством прилагане на три мерки, финансирани от ПРСР 2014 –
2020 г. – Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения”, Мярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ и Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“.
Забележка: допълнителна обосновка относно йерархия на целите по Първа основна
цел е представена в Приложение 5.
Основна цел 2. „Поддържане и възстановяване на екосистемите, устойчиво
управление на природните ресурси и биологичното разнообразие на територията“ ще
бъде реализирана посредством изпълнението на мерки, финансирани от ПРСР 2014 –
2020г. и ОПОС 2014 – 2020г. Релевантни към ОЦ 2 са Приоритет 6 „Възстановяване,
опазване и укрепване на екосистемите и биологичното разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“ и Приоритет 7 „Устойчиво развитие и подобряване на екологичната
стойност на горите“.
Мярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на
горските екосистеми“ и Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, финансирани от ПРСР
2014 – 2020г. ще подпомогнат реализирането на Приоритет 7 като собствениците на
недържавни гори ще бъдат подпомогнати да запазят многофункционалността на горите, но
също така и да продължат тяхното устойчивото управление.
Мярка /ОПОС/ 1 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата
Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, финансирана от ОПОС 2014 – 2020 г., цели извършване
на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятнонезадоволително
състояние
от
територията
на
МИГ,
а
също
така
изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване
на природозащитното състояние на видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително
състояние. По този начин мярката ще окаже съществен принос за съхранение на
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биологичното разнообразие в района.
Посочената мярка ще подпомогне изпълнението на Приоритет 6 „Възстановяване,
опазване и укрепване на екосистемите и биологичното разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“, който е отнесен към Основна цел 2.
Забележка: допълнителна обосновка относно йерархия на целите по Втора основна
цел е представена в Приложение 5.
Към Основна цел 3 „Социално-икономическо развитие на територията,
осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и
подобряване условията и качество на живот“ са формулирани пет приоритета.
Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони, каквато е
територията на МИГ е неразделно свързано със съществуващата инфраструктура и
качеството на предлаганите услуги за населението. Недостигът на инвестиции за
обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите
услуги (спрямо големите градове в страната) е основният елемент, който продължава да
разширява границите на развитие между селските и градските райони в България. Затова
настоящата Стратегия ще прилага няколко мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г.,
ОПРЧР 2014 – 2020г. и ОПНОИР 2014 – 2020г., които са насочени към подобряване на
публичната инфраструктура, осигуряване на нови работни места, намаляване на бедността
и социалното включване.
Забележка: допълнителна обосновка относно йерархия на целите по Трета основна
цел е представена в Приложение 5.
Очакваните резултати след реализирането на основните и специфични цели на
настоящата Стратегия са вследствие разнообразните форми на въздействие на Стратегията
върху устойчивото развитие на територията. Затова по-долу са посочени част от
очакваните резултати, които се считат, че са основни и най-значими за района:
1. Устойчиво и интегрирано развитие на територията като резултат на изпълнението на
настоящата мултифондова стратегия;
2. Изградено и успешно функциониращо партньорство между публичния, стопанския и
нестопански сектори;
3. Брой подадени и одобрени заявления за подпомагане от настоящата Стратегия – 63;
4. Брой реализирани устойчиви проекти в края на 2023 г. – 63;
5. Брой създадени нови работни места – 43;
6. Подобрена конкурентоспособност на микро-, малките и средни предприятия от
територията на МИГ;
7. Подобрени професионални умения и компетентности на земеделските стопани в
резултат на проведени обучения;
8. Повишено производство и преработка на местни храни, засилена интеграция между
производители и преработватели на местни продукти;
9. Повишена степен на атрактивност на територията като основна туристическа
дестинация с развити занаяти, съхранена култура, традиции;
10. Подобрени услуги за населението чрез реализирани проекти и осъществени
инвестиции в публична, спортна, туристическа и други видове малка по мащаби
инфраструктура;
11. Въведени разнобразни форми на социални иновации в резултат на реализирането
на настоящата Стратегия;
12. Постигната висока степен на интеграция на маргинализирани и уязвими групи от
населението;
13. Подобрени здравни и социални услуги и повишен социален статус на уязвими
групи от населението;
14. Осигурено по-активно участие на малцинствени групи в образователния процес.
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5. Описание на мерките:
I.Общи условия за допустимостта на получателите:
1. Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите
лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на
територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на
действие на МИГ.
2. „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е недопустим бенефициент по
всички мерки от стратегията за ВОМР.
3. Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен
представител, който не отговаря на следните условия (за проекти, финансирани от
ЕЗФРСР):
*3.1. не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си;
3.2. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила. Видът и размерът на задълженията следва да са установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
3.3. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
3.4. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща
се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за финансиране,
критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
3.5. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3.6. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е
установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението;
3.7. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на
някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в
стратегията за ВОМР, и/или от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), свързано с
одобрението за получаване на финансова помощ, чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация;
б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от
УО на някой от ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да му
даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова
помощ;
3.8. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
че е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;
3.9. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на
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финансова помощ от ЕСИФ, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за
строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
3.10. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от
разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската
сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по
изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, на договор за
обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело
до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
3.11. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на
компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена
нередността;
3.12. няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;
3.13. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 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 (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26
октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
3.14. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна
длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в
стратегията за ВОМР или в ДФЗ;
3.15. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на
някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР
до една година от прекратяване на правоотношението;
3.16. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по букви „а“ до „й“, в друга държава членка или
трета страна;
3.17. не е лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за
възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;
3.18. не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или
контролиращ друго лице, предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата
МИГ свързани с разработването и прилагането на Стратегия за ВОМР;
*Забележка: т.3.1. не се отнася за кандидати физически лица и общини.
4. Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен
представител, който не отговаря на условията, определени в указанията по § 3 от
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заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които
ще се финансират по съответните програми по чл. 2, ал. 2, в т.ч. специфичните цели на
програмата, към които мерките ще допринасят, допустимите бенефициенти и допустимите
дейности, категориите допустими разходи.
II.Общи условия за изпълнение на дейностите
Дейностите по приложимите мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г., ОПРЧР 2014
– 2020г., ОПИК 2014 – 2020г., ОПОС 2014 – 2020г. и ОПНОИР 2014 – 2020г. се изпълняват
на територията на МИГ, която попада изцяло в селски район.
В стратегия за ВОМР не са избирани мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи
инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване.
III.Общи условия за допустимост на разходите по мерки от стратегията за ВОМР
Допустими разходи за проекти към стратегиите за ВОМР са:
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC)
№ 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. определени в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне
на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189“.
4. определени като допустими разходи в указанията за общите изисквания към
стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с
§ 3 на Постановление № 161.
За да отговарят на условията за помощ от ЕЗФРСР инвестиционните операции се
предхождат от преценка относно необходимостта от оценка на очакваното въздействие
върху околната среда и когато е необходимо от оценка на очакваното въздействие върху
околната среда.
Опростени разходи може да се прилагат, когато са предвидени за използване от
съответните мерки по програмите, включени в подхода ВОМР или в указанията за подбор
на проекти на съответните програми.
Общи условия за допустимост на разходите по мярка ОП НОИР 01 „ Осигуряване
на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно
достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ и по мярка ОПИК 2.2.
„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново
- Трявна - в сърцето на Балкана“:
Допустимите разходи се определят на база 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. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако 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;
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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 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.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за
допустимост на разходите за съответния програмен период.
Общи условия за допустимост на разходите по мерките от стратегията за ВОМР,
финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020г.
Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС №
189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по
оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския
фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент №
1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за
финансовата рамка 2014 – 2020 г.
Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите трябва да
отговарят едновременно на 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 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
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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;
8. да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в
съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 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 (ЕО, ЕВРАТОМ)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.)
Не са допустими за финансиране разходи:
1. определени като недопустими в ПМС № 189;
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ.
3. 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.).
4. 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 стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто
от общите допустими разходи за съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става
собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно
или окончателно плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и
плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното
засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ,
независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за
предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски
услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени
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преди посещение на място от МИГ;
16. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните
разходи;
17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
Няма да се предоставя финансова помощ за закупуване на превозно средство по
проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР.
Няма да 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 левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло
или частично от ЕЗФРСР.
Недопустими разходи по мярка ОП НОИР 01 „ Осигуряване на достъп до
качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в
общините Дряново и Трявна“:
- разходи, финансирани по други операции, програма или каквато и да е друга
финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността 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;
- разходи за възстановим ДДС;
- закупуване на дълготрайни материални активи – нови и втора употреба;
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция;
- лихви по дългове, с изключение на свързаните с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
- 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 на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или
дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на
формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани
плащания са извършени от него.
Недопустими разходи по мерките от стратегията за ВОМР, финансирани от ОП
РЧР 2014 – 2020г.:
- 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;
- 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;

31

- 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.
Недопустими разходи по мерки от стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК
2014 – 2020г.
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.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или
дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на
формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани
плащания са извършени от него.
IV.Общи условия за разграничение на мерките в стратегията за ВОМР:
Настоящата стратегия включва мерки, които ще се финансират от три фонда: ЕЗФРСР,
посредством Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., ЕСФ, посредством
прилагане на операции от ОП РЧР 2014 – 2020 г. и ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ЕФРР,
посредством ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПОС 2014 – 2020г.
Мерките в стратегия за ВОМР са разработени спазвайки координацията и липсата на
припокриване по всички програми, финансирани със средства на ЕС.
Избраните мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. подпомагат земеделските
производители и микропредприятията. Подпомагат се и малки, средни и големи
предприятия за инвестиции, свързани с преработка на хранителни продукти, описани в
Приложение I към Договора за функциониране на ЕС.
Демаркация на мерките, финансирани от ОПИК 2014 – 2020г.
Недопустими по мерките, финансирани от ОПИК 2014-2020 са:
- микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на
селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от
Договора за създаване на европейската общност (Приложение С), или с производството на
памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони
съгласно определението в т. 8.1- Описание на общите условия от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., вкл. на територията на МИГ.;
- малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на
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селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от
Договора, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски
изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони
съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г., вкл. на територията на МИГ;
- микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район,
съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по
проекта, които ще се осъществяват в община от територията на МИГ;
- предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи
за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
Подкрепата за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в
сектора на селското стопанство и горското стопанство ще бъдат финансирани по ПРСР
2014-2020 г.
Демаркация на мерките, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020г.
Подкрепата за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в
сектора на селското и горското стопанство ще бъдат финансирани по мерки от ПРСР 2014
– 2020г. По мерки от ОПРЧР 2014 – 2020г. могат да бъдат финансирани:
1.Професионални обучения в тези области за безработни лица;
2.Друг вид професионални обучения, както и обучения за придобиване на ключови
компетентности на лица, заети в посочените сектори.
Обученията в областта на хранително-вкусовата промишленост ще бъдат подкрепени
от мерки от ПРСР 2014 – 2020г. само за лица, ангажирани в сектора на селското и горското
стопанство. Извън тези лица, обученията в областта на хранително-вкусовата
промишленост попадат в обхвата на помощта на мерки от ОПРЧР 2014 – 2020г.
По мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. могат да бъдат осъществени
инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
социална общинска инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса
на деинституционализация на деца или възрастни. В тези случаи по мерки от ОПРЧР 2014
– 2020г. може да бъде финансирано предоставянето на услуги в обновената социална
инфраструктура.
По избрани мерки от ОПРЧР 2014 – 2020г. ще бъдат допустими за финансиране
дейности, в т.ч. субсидиране на работни заплати, свързани със стимулирането на
работодатели да наемат хора.
Демаркация на мерките, финансирани от ОПНОИР 2014 – 2020г.
Подкрепата по избрани мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 – 2020г. е насочена към
осигуряване на ранно интегриране и равен достъп до образование на всички деца и
ученици в т.ч. от етническите малцинства. Отчитайки това, не се очаква припокриване
/дублиране на интервенции.
Демаркация на мерките, финансирани от ОПОС 2014 – 2020г.
По избрани мерки, финансирани от ОПИК 2014 – 2020г. се предвижда внедряване на
еко-иновации в предприятията като е възприет хоризонтален подход. Ще се подкрепя
внедряването на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените
процеси и намаляване на използването на суровини; внедряване на съвременни технологии
за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни
приложения; внедряване на безотпадни технологии, иновационни производствени
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материали, технологии за производство на „зелени продукти“ и други във всички сектори
на икономиката. Фокусът на ОПИК в това направление е въвеждане на еко- иновации,
които да допринесат за рационално използване на ресурси и енергия и за повишаване на
производителността на предприятията, докато водещото направление в ОПОС е опазването
на околната среда. По ОПОС не са предвидени дейности в подкрепа на насърчаването на
използването на иновативни решения в областта на околната среда. Отчитайки това, не се
очаква припокриване /дублиране на интервенции.
V. Режим на държавни и минимални помощи
За мярка от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат условията
за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014 - 2020 г.
Кандидатите трябва да отговарят на изискването за предоставяне на минимални
помощи в съответствие с приложимото законодателство – Регламент (ЕС)№1407/2013;
При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ
само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се
прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
По мярка ОП НОИР 01 „ Осигуряване на достъп до качествено образование в
малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“
предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) не представлява държавна помощ
(ДП) по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
съгласно съдебна практика на Европейския съд и Съобщение на Европейската комисия от
юли 2016 г. относно понятието за държавна помощ, посочено в Член 107, параграф 1 от
ДФЕС, общественото образование, организирано в рамките на националната образователна
система, финансирано и контролирано от държавата, се счита за неикономическа дейност.
Когато бенефициентите/партньорите, частни детски градини и училища по Закона
за предучилищното и училищно образование и НПО по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
осъществяват и икономическа дейност, те следва да водят аналитична счетоводна
отчетност, която еднозначно да разграничава икономическата от неикономическата
дейност.
Допустимите партньори–юридически лица, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за общественополезна дейност, когато
извършват допълнителна стопанска дейност съгласно чл. 3 от ЗЮЛНЦ следва да имат
разграничение на двата вида дейност отразени в устава или учредителния акт и годишните
счетоводни отчети. ЗЮЛНЦ следва да докажат, че приходите от определената стопанската
дейност (свързана с основната дейност) се използват за постигане на целите на
сдружението , не разпределят печалба, имат аналитична счетоводна отчетност на
неикономическата от икономическата дейност, видно от устав/учредителен акт,
възприетата счетоводна политика и годишни финансови отчети.
Мерките по ОП РЧР ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18
декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в
Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г. В тази връзка следва да се има предвид, че
кандидати и/или партньори са недопустими да получат минимална помощ, ако попадат
в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а
именно:
а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на
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рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. относно общата организация на пазарите на
продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО)
№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354 от
28.12.2013 г.);
б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на
първичното производство на селскостопански продукти („селскостопански продукти“
са продукти, изброени в приложение I към Договора (ДФЕС), с изключение на
продуктите на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент
(ЕС) № 1379/2013).
Когато дадено предприятие упражнява дейност в секторите, посочени по-горе в букви
а) или б) , както и в един или повече от секторите или дейностите, попадащи в
допустимите сектори, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., то предприятието може да
получи помощ само за допустимите по регламента сектори, при условие че получателят на
помощта гарантира посредством подходящи средства, като например разделение на
дейностите или разграничаване на разходите, че дейностите в изключените сектори (букви
а и б) не се ползват от помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013г.
Мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на
„МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ която ще се финансира по ОПИК 20142020, ще се изпълнява 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 24.12.2013г.
За мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките
населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, която ще се
финансира от ОПНОИР 2014 – 2020г. предоставяната безвъзмездна финансова помощ
(БФП) не представлява държавна помощ (ДП) по смисъла на чл. 107 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съгласно съдебна практика на
Европейския съд и Съобщение на Европейската комисия от юли 2016 г. относно понятието
за държавна помощ, посочено в Член 107, параграф 1 от ДФЕС, общественото образование,
организирано в рамките на националната образователна система, финансирано и
контролирано от държавата, се счита за неикономическа дейност.
Когато бенефициентите/партньорите, частни детски градини и училища по Закона за
предучилищното и училищно образование и НПО по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
осъществяват и икономическа дейност, те следва да водят аналитична счетоводна
отчетност, която еднозначно да разграничава икономическата от неикономическата
дейност.
Допустимите партньори–юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за общественополезна дейност, когато извършват
допълнителна стопанска дейност съгласно чл. 3 от ЗЮЛНЦ следва да имат разграничение
на двата вида дейност отразени в устава или учредителния акт и годишните счетоводни
отчети. ЗЮЛНЦ следва да докажат, че приходите от определената стопанската дейност
(свързана с основната дейност) се използват за постигане на целите на сдружението , не
разпределят печалба, имат аналитична счетоводна отчетност на неикономическата от
икономическата дейност, видно от устав/учредителен акт, възприетата счетоводна
политика и годишни финансови отчети
По мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на
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„МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ ще се прилагат правилата за минимални
помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на членовете 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в официалния
вестник на ЕС L352 от 24.12.2013г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с
другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на
200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също
предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от
три бюджетни години.
Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се
кандидатства и получената минимална помощ от:
• предприятието кандидат;
• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също
предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от
предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат
съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието
кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или
отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
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Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:
Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения”
1.1.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Подкрепата се предоставя за обучение в областта на земеделието и горите за лица,
ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство.
Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на
умения, които ще включват курсове за обучение и семинари. Целта на мярката е
повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските
стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво
на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп и
обмен на знания и информация в областта на селското и горското стопанство, като
с придобитите знания и умения земеделските стопани и горските стопани ще
могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност, да
подобрят екологичните показатели на стопанствата си като същевременно
допринасят за развитие на устойчивата икономика на територията.
Обхват на мярката: Цялата територия на МИГ
1.1.2. Допустими получатели
Бенефициенти по мярката са организации, които предоставят трансфер на знания
чрез курсове за обучение и семинари.
За подпомагане за организиране на курсове и на семинари могат да кандидатстват
висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално
ПРСР обучение. Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение
2014 – в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, горското стопанство,
2020г.( хранителните технологии , биотехнологиите, хидрология и климатология.
ЕЗФРС За подпомагане за организиране само на семинари могат да кандидатстват научни
институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите.
Р)
Бенефициентите по мярката са с постоянен адрес или седалище на територията на
МИГ.
Условия за допустимост на кандидатите
За провеждане на курсове за обучение и за семинари – организациите трябва да
отговарят на едно от следните условия:
-да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование и да
имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните
направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“,
„Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“,
„Биотехнологии“, „Науки за земята“. За конкретните курсове за обучение по част
от професия да имат съответстващи акредитирани специалности;
-да са професионална гимназия или център за професионално обучение по
Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават
по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и
животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640
„Ветеринарна медицина“. За конкретните курсове за обучение по част от
професия да имат право да обучават по специалности от съответната професия;
Специфично допълнително условие, в допълнение към предходните условия, за
организациите, които провеждат специализираните курсове за придобиване на
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правоспособност за работа със земеделска и горска техника:
-да имат валидно разрешително от Министъра на земеделието и храните по
Наредба №12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане
на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.
Специфично условие за научните институти или опитни станции в областта на
селското стопанство или горите за организиране само на семинари:
-трябва да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за
Българската академия на науките, Закона за горите.
1.1.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности
По мярката се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение
и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.
Курсовете за обучение са специални занятия с разработена учебна програма за
постигане на конкретни цели на обучението за допустимите целеви групи.
Курсовете могат да бъдат краткосрочни с продължителност 30 учебни часа,
дългосрочни с продължителност 150 учебни часа и специализирани с
продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със
земеделска и горска техника. Учебната програма на курсовете се разработва от
обучаваща организация като учебна програма по част от професия от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение (ПОО) по всички професии
от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623
„Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна
медицина“. В учебната програма на курсовете се предвижда задължително
практическо обучение. Учебната програма за специализираните курсове за
придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника се
разработва в съответствие с националното законодателство. В учебните програми
на курсовете в контекста на основната тема на курса ще се включват
задължително минимум 10 % от часовете по въпросите на смекчаване на
последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на
околната среда и представяне на иновации. Ще се дава приоритет на курсове, в
учебната програма на които е увеличен задължителният минимум часове по
пресечните цели.
Семинарите са тематични срещи, на които се разглеждат и обсъждат конкретни
теми. В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми,
продължителността на семинарите може да бъде 8 учебни часа или 18 учебни
часа. Ще се дава приоритет на семинари с продължителност 18 часа по теми,
свързани с изпълнение на включените в Мярка 10 и в Мярка 11 дейности и
приоритетни теми за мярката, конкретизирани в обхвата на следните приоритетни
области:
2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства
и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено
с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на
разнообразяването в селското стопанство;
2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация
в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез
по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига
посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските
продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи
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на производителите и организации и междубраншови организации;
3Б) Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие,
включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични
ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти;
4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете
и пестицидите;
4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското
стопанство;
5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на
енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни
суровини за целите на биоикономиката;
5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското
стопанство;
5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на
селското и горското стопанство.
Допустими разходи
Бенефициентите по мярката получават безвъзмездна помощ, която се отпуска под
формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности:
За курс 150 часа - 1 987 евро за един обучаем;
За курс 100 часа - 1 385 евро за един обучаем;
За курс 30 часа - 583 евро за един обучаем;
За семинар 8 часа - 280 евро за един обучаем;
За семинар 18 часа - 386 евро за един обучаем.
1.1.4. Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 5 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 25 275 лева.
1.1.5.Интензитет на подпомагане
Подпомагането по тази мярка е в размер на 100% от общите допустими разходи.
1.1.6.Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 25 275 лева.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 25 275 лева.
1.1.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1.Критерии за оценка на капацитета на организацията – макс. 40 т.
1.1. Организацията е извършвала обучение на земеделски и/или горски стопани
и/или на заети лица в техните стопанства чрез курсове, семинари, индивидуално
обучение и други подобни форми – макс. 20 т.:
- Изпълнен 1 проект – 10 т.
- Изпълнени 2 и повече проекта – 20 т.
1.2. Персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал
обучение или е повишил квалификацията си в сферата на селското и/или горското
стопанство – 10 т.;
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1.3. Лекторите, които провеждат обучението
притежават
подходяща
квалификация и опит по включените теми – 10 т.
2.Критерии според вида и качеството на обучителната дейност – макс. 30 т.
2.1. Проектът включва само курс/ове за обучение – 5 т.;
2.2. Проектът включва само семинар/и – 10 т.;
2.3. Проектът включва курс/ове за обучение и семинар/и – 20 т.
2.4. Оценка на методите и формите на обучение - ( проектът предвижда
онагледяване, казуси и/или практическо обучение) – от 5 до 10 т.
3.Критерии за оценка качеството на проекта – макс. 30 т.
3.1.Избраните теми съответстват на местните потребности на земеделските и/или
горски стопани - 10 т.;
3.2.Избраните теми включват запознаване с въвеждането на иновативни практики
в сферата на селското/горското стопанство – 10 т.;
3.3.Избраните теми съответстват на включените в мярката приоритетни области от
приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 10 т.
Общ брой точки: 100
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Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
4.1.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване
конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в
стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация
на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
Мярката цели, също така, повишаване на дела на селското стопанство в
икономиката на територията на МИГ, както и повишаване на заетостта в отрасъла.
Обхват на мярката: Цялата територия на МИГ
4.1.2. Допустими получатели
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на
заявлението за подпомагане са:
1. Регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за
подпомагане на земеделските производители;
2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата
следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;
3. 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;
4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на
дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно
описани в представения БП.
Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в
селски райони, създадени до една година преди кандидатстването за проекти с
инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”,
производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
4.1.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности, свързани с:
Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции, свързани с:
- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/
пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване
производителността на труда;
- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/
пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване
производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка
„Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
- Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността
приложими за съответните стопанства;
- Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на
стопанствата;
- Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване
качеството на продукцията;
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- Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда,
включително за съхранение на оборска тор;
- Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските
стопанства;
- Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни
лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и
дървесни видове за производство на биоенергия;
- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
за нуждите на земеделските стопанства.
Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:
В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 година 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 финансовата помощ по мярката
се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и
платени допустими разходи.
Разходи за материални инвестиции:
1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга
недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство,
включително такава използвана за опазване на околната среда.
2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително
свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на
земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на
енергийната ефективност.
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на
мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за
производство на био-енергия.
4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на
Общността.
5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на
Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка
6.1.
6. Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за
производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на
пчели-майки.
7. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските
производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения
/до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
8. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като
например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за
транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи
животни и птици, и др.
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Разходи за нематериални инвестиции:
1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа
осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12
% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за
регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение
на проекта”;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати
стандарти, като:
-Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства,
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
4.1.4.Финансови параметри за проектите:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 120 000 лева.
4.1.5.Интензитет на подпомагане:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
4.1.6.Размер на финансовата помощ
Финансова помощ по тази мярка е в размер на 300 000 лева.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 60 000 лева.
4.1.7.Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1.Критериите според вида на продукцията – макс. 15т. :
1.1. Плодова продукция от трайни насаждения или зеленчуци или
животинска продукция – 10 т.
- над 50% от общото производство на стопанството - 5 т.
- над 85 % от общото производство на стопанството - 10 т.
1.2.Производство на биологична продукция – макс. 5 т.
- стопанството произвежда над 50% - 1 т.
- стопанството произвежда над 85 % - 5 т.
2. Приоритет ще бъде осигурен за изпълнението на проекти от млади фермери
(за кандидати млади фермери изпълнили проект по мярка 112 от ПРСР 2007-2013
г. или по Мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., но не са подпомогнати по мярка 121
или Мярка 4.1) - 5 т.
3. Проектът предполага свързаност с други участници от територията - макс.
14 т.
3.1. Наличие на договори за доставка на стоки и услуги по проекта от
територията на МИГ - 3 т.
3.2. Наличие на договори за реализиране на продукцията на територията на
МИГ – 6 т.
3.3. Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на
МИГ за доставка на суровини от земеделието - 5 т.
4. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за
повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително
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технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане
на директива 2009/125/ЕС. – макс. 21 т.
4.1.Енергийна ефективност според % инвестиции (по обосновка в бизнесплана):
- над 50 % - 4 т;
- над 85% - 6 т.
4.2.Иновативност на проекта - според % инвестиции
(по обосновка в
бизнесплана):
- над 50 % - 4 т;
- над 85% - 6 т;
4.3.Опазване на околната среда според
% инвестиции (по обосновка в
бизнесплана) :
- над 50 % - 4 т;
- над 85% - 6 т;
4.4. Проектът предвижда регистриране на местен продукт - 3 т.
5. Приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен
перосонал / ново работно място за целия период на изпълнение на проекта/ макс. 15 т.
- за 1 работно място - 5 т.;
- за 2 и повече работни места – 10 т;
- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5 т.
6. Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща
квалификация и/или образование и/или участие в семинар или друго обучително
мероприятие) – 10 т.
7. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели –
макс. 20 т.
7.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите,
обхвата и условията на съответната мярка от СМР –5 т.;
7.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната
конюнктура и тенденции – 5 т.;
7.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О
(NPV>0) - 5 т.;
7.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5
т.
Общ брой точки: 100т.
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Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
4.2.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Мярка 4.2. има за цел да осигури подпомагане, насочено към модернизиране на
физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи
земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти,
включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната
подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и
постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на
стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се
постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез
инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще
позволи осигуряването на заетост. Подпомагането по мярката ще осигури по пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини с цел
производство на качествени и със специфични характеристики хранителни
продукти, създаване на възможностите за логистична свързаност между
доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара. По- доброто интегриране
между производители и преработватели ще позволи намаляване на суровинната
уязвимост за уязвимите сектори от ХВП. Чрез подпомагането по мярката ще се
насърчи сътрудничеството между земеделските производители при предприемане
на общи инвестиции.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
4.2.2. Допустими получатели:
• Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на
земеделските производители;
• Предприятия /физически и юридически лица/, включително пазари на
производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и
големи
предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията.
2. 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.
3. Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски
производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.
4.2.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:
. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:
• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към
Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на
рибни продукти;
• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на
Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на
памук, с изключение на рибни продукти;
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Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции,
свързани с:
- Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително
такива свързани с къси вериги на доставка;
- Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и
други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на
производствения процес и маркетинга;
- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане,
замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
- Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини
и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
- Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
за собствено потребление;
- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността,
включително пречиствателни съоръжения.
Допустими разходи:
В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 година 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 финансовата помощ по мярката
се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и
платени допустими разходи.
Разходи за материални инвестиции:
1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други
недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за
подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка,
пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на
нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната
среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници,
включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична
биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол
на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително
хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция
използвани и произвеждани от предприятието;
4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на
предприятието;
5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на
Общността;
6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на
сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена
дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
Разходи за нематериални инвестиции:
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1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа
осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12
% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за
регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение
на проекта”;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати
стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:
5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за
управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията.
4.2.4.Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 15 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
4.2.5. Интензитет на подпомагане
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 % от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от
микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи
предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 % от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи.
4.2.6. Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 100 000 лева.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 50 000 лева.
4.2.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Проектът предвижда въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и
иновации в хранително-вкусовата промишленост – макс. 10 т.
1.1.Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на
предприятието - 3 т.;
1.2.Проектът е иновативен за територията (по този подкритерии се има предвид
иновация, различна от регистриране на местен продукт) на МИГ- 3т;
1.3.Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 4 т.
2. Проектът е за преработка на суровини от чувствителни сектори, които
могат да осигурят съответната суровинна база – макс. 10 т.
- предприятието произвежда до 25% - 0 т.;
- предприятието произвежда от 25 до 50% - 2 т.;
- предприятието произвежда над 50% - 5 т.;
- предприягието произвежда над 85 % - 10 т.
3. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти –
10 т.
4. Проектът предвижда инвестиции за развитие на производството на крайни
продукти от местни суровини, които ще се реализират в туристическите
обекти на територията на МИГ– макс. 20 т.
4.1.Наличие на договори за суровини, произведени от земеделски стопани от
територията на МИГ – 10 т.
4.2.Наличие на договори с туристически обекти или специализирани магазини за
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традиционни храни от територията – 10 т.
5. Проектът осигурява устойчива заетост в селските райони – макс. 15 т.
- за едно работно място – 5 т.,
- за две и повече работни места - 10 т;
- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.
6. Проектът е насочен към опазване на околната среда – 5 т.
7.Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща
квалификация, и/или участие в семинар или друго обучително мероприятие) – 10
т.
8. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели –
макс. 20 т.
8.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и
на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;
8.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура
и тенденции – 5 т.;
8.3.Стойността на показателя „Нетна настояща стойност” е по голяма от О
(NPV>0) - 5 т.;
8.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.
Общ брой точки: 100т.
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Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
6.4.1.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено
значение за развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ.
Прилагането на Мярка 6.4.1 цели:
- Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и
диверсификацията на неземеделските дейности;
- Подпомагане развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“,
включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
- Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за
развитие на туризма, съчетаващ природни и културни ценности.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
6.4.1.2. Допустими получатели
- Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите
или Закона за вероизповеданията;
- Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва
дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
6.4.1.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са
насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение
1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените
продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни
хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги,
ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски
дейности.
Допустими разходи:
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и
развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до
пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на
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архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за
техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“,
„б“ и „г“.
Условия за допустимост:
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява на територията на МИГ;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва
икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години /10 години
при строително-монтажни работи/;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен
производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат,
ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от
зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни
култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават
до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури,
които не се използват за фуражи.
6.4.1.4. Интензитет на подпомагане
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи
и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis.
6.4.1.5. Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 120 000 лева.
6.4.1.6. Финансова помощ
Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 873 425 лева.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 90 000 лева.
6.4.1.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Проектът е свързан със следните дейности/услуги – макс.20 т.
1.1.Инвестиции в къщи за гости и други обекти с места за настаняване – 5 т.;
1.2.Инвестиции в спортни съоръжения – 7 т.;
1.3.Инвестиции, свързани с предоставяне на услуги за населението – 10 т.;
1.4.Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 15 т;
1.5.Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 5 т.
2. Кандидатът е физическо лице или собственик/управител на ЮЛ на възраст
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до 40 години, включително – 5 т.
3. Проектът осигурява заетост – макс. 15 т.
- за едно работно място – 5 т;
- за две и повече работни места – 10 т;
- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.
4. Проектът се явява свързан или допълващ към друг проект към
стратегията за ВОМР (проектът създава модел, механизмите на който
осигуряват свързаност между дейности по други мерки на стратегията за
ВОМР) – 10 т.
5. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната
среда (включва дейности за използване на отпадъците, компостиране,
пречистващи съоръжения) – 5 т.
6. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни
продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават
туризма и териториалната идентичност – макс. 20 т.
6.1.Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на
традиционни храни и изделия – 5 т.;
6.2.Проектът включва производство на традиционни местни продукти от
територията на МИГ - 10 т.;
6.3.Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с
привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията – 5 т.
7. Капацитет на кандидата – (наличие на документ, доказващ подходяща
квалификация, и/или участие в семинар или друго обучително мероприятие) – 10
т.
8. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели –
макс. 20 т.:
8.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и
на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;
8.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура
и тенденции – 5 т.;
8.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О
(NPV>0) - 5 т.;
8.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.
Общ брой точки: 100т.
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Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
7.2.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Описание на целите:
Прилагането на Мярка 7.2 цели осигуряване на инвестиции за подобряване на
публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови
услуги на населението в населените места от територията на МИГ и за
осигуряване на достъпа до тях. Публичната инфраструктура е физическата среда и
обхваща обектите и съоръженията за реализиране 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.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
7.2.2. Допустими получатели
- Община Дряново и Община Трявна;
- Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и
спортната инфраструктура и културния живот;
- Читалища за дейности свързани с културния живот.
7.2.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за
подпомагане дейности по мярката:
• 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 вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства;
• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
Допустими разходи:
Разходите се свеждат до:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на
недвижимо имущество;
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б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,
обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен
софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“,
„б“ и „г“.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за
подпомагане по мярката.
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например
марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни
разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана
с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са
възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:
• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи
разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на
ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след
провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на
изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване
в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Условия за допустимост:
Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти. Дейностите трябва да се
изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на дефиницията за дребна по
мащаби инфраструктура; предвидените по тях дейности да се изпълняват в
съответствие с Общинския план за развитие на съответната Община, да нямат
отрицателно въздействие върху околната среда по ЗOOС; 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; да се изпълняват съгласно препоръките от извършените
оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на
компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови
нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се
извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от
ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване
на териториите с подходящи растителни видове, когато националното
законодателство изисква да се приложат тези мерки; да са придружени с анализ на
икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че дейността ще доведе
до социално–икономическо развитие на територията на МИГ; да съдържат
аргументация за устойчивостта на дейността.
Дейностите за социална инфраструктура са допустими при условие, че социалната
услуга е включена в обхвата на чл. 36, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСП.
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Не се подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОПРР. 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 или реконструирани ВиК системите или не се
предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем
години от датата на кандидатстване. 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.
Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на
оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един
кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един
обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г. Тези дейности са
допустими ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и
световно значение.
7.2.4.Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 390 000 лева.
7.2.5. Интензитет на подпомагане
За Общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е
налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на
приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и
ползи.
В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер
до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на
приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
7.2.6. Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 1 000 000 лева.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 390 000 лева.
7.2.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Оценка според вида на кандидата – макс. 10 т.:
- Община Дряново или Община Трявна – 5 т.
- НПО или читалище – 10 т.
2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център –
5 т.
3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността
на района – макс. 20 т.:
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- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с
местен характер - на ниво населено място –10 т.;
- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с
териториален характер - на ниво община –15 т.;
- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с
регионален характер - на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ – 20 т.
4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на
големи групи от хора – макс. 15 т.:
- До 500 човека – 5 т.;
- Повече от 500 човека - 10 т.;
- Повече от 1000 човека – 15 т.
5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими
групи от населението – макс. 20 т.:
- Подкрепят се една група – 10 т.
- Подкрепят се повече от една група - 20 т.
6. Проектът е иновативен по своя характер за територията и предлага нови
инициативи/услуги за повишаване на качеството и условията на живот в
района – макс. 15 т.:
- На едно населено място – 5 т.;
- На част от територията на МИГ - 10 т.;
- На територията на МИГ – 15 т.
7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е
одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от
приложени документи. Документът следва да е различен от Решение на
Общинския съвет на съответната община) – 15 т.
Общ брой точки: 100 т.
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Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“
7.5.1 .Описание на целите и обхвата на мярката
Описание на целите:
Туризмът е сред основните приоритети за развитие на територията на МИГ.
Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на територията
чрез развитие на туризма в района за да се обвържат местните туристически
дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с
цел развитите туристически зони да получат шанс за адекватно експониране и
популяризиране на ценностите.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
7.5.2. Допустими получатели
- Общините Дряново и Трявна;
- Юридически лица с нестопанска цел
7.5.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на туристически информационни центрове;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на
местното природно и културно наследство;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за
туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или
историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна
цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за
туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за
туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и
туристически пътеки).
Допустими разходи:
Разходите се свеждат до:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на
недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,
обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост;
г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на
компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права,
търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“,
„б“ и „г“.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за
подпомагане по мярката.
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например

56

марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни
разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана
с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са
възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:
• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи
разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на
ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след
провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на
изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване
в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Условия за допустимост:
Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на
дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; дейностите да се изпълняват в
съответствие с общинския план за развитие на съответната община; предвидените
дейности да се изпълняват в съответствие с Програмата за развитие на туризма на
територията на общината; да нямат отрицателно въздействие върху околната
среда по смисъла на ЗООС; да отговарят на изискванията на заповедите за
определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а
когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000
дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови
нормативни актове за тяхното прилагане; дейностите да се изпълняват съгласно с
препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния
административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и
съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е
приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на
рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за
рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи
растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат
тези мерки; да не са обявени за недвижима културна ценност от национално и
световно значение; да са придружени с анализ на икономическите и социалните
ползи в който е доказано, че инвестицията ще доведат до социално–икономическо
развитие на селскит район; да съдържат аргументация за устойчивостта на
инвестицията.
Не са допустими за подпомагане по мярката дейности свързани с опазването,
популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от
национално и световно значение.
Не се подпомагат дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на
съоръжения за туристически атракции и на съоръжения за туристическа
инфраструктура в рамките на териториите, подпомагани от ОП „Региони в
растеж“ 2014 – 2020г.
7.5.4. Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 70 000 лева.
7.5.5. Интензитет на подпомагане
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За бенефициенти Общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране
приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100%
общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато
установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране
определя въз основа на анализ разходи и ползи.
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В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер
до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на
приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
7.5.6. Размер на финансовата помощ
Размерът на финансова помощ по тази мярка е 300 000 лв.
Размерът на финансова помощ за един проект не може да надвишава 70 000 лева.
7.5.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Проектът е предложен от бенефициент – макс. 10 т.:
- Община Дряново или Община Трявна – 5 т.;
- НПО или читалище – 10 т.
2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център –
5т.
3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността
на района – макс. 20 т.:
- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с
местен характер - на ниво населено място – 10 т.;
- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с
териториален характер - на ниво община –15 т.;
- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с
регионален характер - на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ – 20
т.
4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на
големи групи от хора – макс. 15 т.:
- До 500 човека – 5 т.;
- Повече от 500 човека -10 т.;
- Повече от 1000 човека – 15 т.
5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими
групи от населението макс. 20 т.:
- Подкрепят се една група – 10 т.;
- Подкрепят се повече от една група - 2 0т.
6. Проектът е иновативен по своя характер и предлага нови
инициативи/услуги за територията за повишаване на качеството и условията
на живот в района – макс. 15 т.:
- На едно населено място – 5 т.;
- На част от територията на МИГ -10 т.;
- На цялата територия на МИГ – 15 т.
7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е
одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от
приложени документи. Документът следва да е различен от Решение на
Общинския съвет на съответната община) – 15 т.
Общ брой точки: 100 т.
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Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
7.6.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Описание на целите:
Прилагането на Мярка 7.6. цели запазването на духовния и културния живот на
населението, което е от важно значение за развитието на района. Неговото
културно-историческо развитие обуславя богато културно наследство, което се
запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и
манастири. Предвидените по мярката интервенции в този вид инфраструктура ще
позволят да се запази културната идентичност и традиции и да се повиши
качеството на живот на хората, живеещи на територията на МИГ.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
7.6.2. Допустими получатели
Местни поделения на вероизповеданията от територията на МИГ
7.6.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:
В рамките на тази мярка 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 вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства.
Допустими разходи:
Разходите се свеждат до:
а) Подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,
обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен
софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“,
„б“ и „г“.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана
с одобрените допустими разходи.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за
подпомагане по подмярката.
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например
марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни
разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.
Условия за допустимост:
Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на
дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
да се изпълняват в
съответствие с общинския план за развитие на съответната община, да нямат
отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС; да отговарят
на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и
плановете за тяхното управление а когато няма издадени заповеди за определяне
на местата по Натура 2000 инвестицията да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и
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съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; дейностите
да се изпълняват съгласно препоръките от извършените оценки, както и условията
и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно
ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното
прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които
подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за
рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи
растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат
тези мерки; ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията;
дейността да не надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро и финансовата
помощ за един кандидат да не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000
евро за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г.
Бенефициентът - местно поделение на вероизповедание трябва да е регистриран
като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е
признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.
7.6.4.Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 35 000 лева.
7.6.5. Интензитет на подпомагане
За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е
налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в
размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.
7.6.6. Размер на финансовата помощ
Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 50 000 лв.
Размерът на финансовата помощ за един проект не може да надвишава 35 000
лева.
7.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център –
5 т.
2. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на групи от
населението в неравностойно положение - макс. 20 т.:
- Подкрепя се една група – 10 т.;
- Подкрепя се повече от една група - 20 т.
3. Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на мярка
7.6. от стратегията – 20 т.
4. Брой население, което ще се възползва от реализираните дейности - 30 т.;
- До 1000 – 10 т.;
- От 1000 до 5000 – 20 т.;
- Над 5000 – 30 т.
5. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената
значимост на обекта – макс. 25 т.:
5.1.Проектът е за паметник на културата с местно значение – 10 т.;
5.2.Проектът е с широка обществена значимост и съгласуван с местната общност –
15 т.
Общ брой точки: 100 т.
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Мярка 8.5. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната
стойност на горските екосистеми“
8.5.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Описание на целите:
Подпомагането по настоящата мярка цели смекчаване на последиците от и
адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от
екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за
отдих и почивка.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
8.5.2. Допустими получатели:
- Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията,
собственици на горски територии;
- Общините Дряново и Трявна, в качеството си на собственици или стопанисващи
горски територии;
- Юридически лица, стопанисващи горски територии.
8.5.3. Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности:
Мярката подпомага непроизводствени горски инвестиции, насочени към:
1. Увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и
почивка в съответния район, в т.ч.:
• изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура - пешеходни
пътеки, съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони
и наблюдателни точки;
2. Подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на последиците от
изменението на климата, без да се изключват икономическите ползи в
дългосрочен план, в т.ч.:
• превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;
• превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване
на превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в
естествени насаждения;
• възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;
• презалесяване.
Допустими разходи:
Материални инвестиции:
1. Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за
отдих и почивка в съответния район, в т.ч.:
• изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура - пешеходни
пътеки, съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони
и наблюдателни точки;
2.Разходи за подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на
последиците от изменението на климата, без да се изключват икономическите
ползи в дългосрочен план, в т.ч.:
• превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;
• превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване
на превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в
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естествени насаждения;
• възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;
• презалесяване.
3.Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на
проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Нематериални инвестиции:
1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа
осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12
% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за
регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение
на проекта”;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за
управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията;
5. Разходи за изработване на планове за управление на горите или на равностоен
инструмент.
Авансови плащания са допустими в размер до 50% от одобрената финансова
помощ.
Условия за допустимост:
• Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горската територия или
правото си да я стопанисват;
• Минималната площ на горската територия, с която кандидатстват за
подпомагане, трябва да бъде както следва:
• 0.5 ха за физически и юридически лица и местни поделения на
вероизповеданията, собственици на горски територии;
• 1.0 ха за Общини, собственици/стопанисващи горски територии;
• 1.0 ха за юридически лица, стопанисващи държавни горски територии;
• 1.0 ха за юридически лица, наематели на горски територии;
• изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура;
• Подпомагането ще бъде допустимо само за еднократни за периода на действие
на Стратегията дейности в горите;
• Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на
определен минимален брой точки;
• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата
гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
• Оперативни разходи, разходи за поддръжка и годишни плащания не са
допустими за подпомагане.
8.5.4. Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 85 000 лева
8.5.5. Интензитет на подпомагане
Подпомагането по тази мярка е до 100% от общите допустими разходи.
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8.5.6. Размер на финансовата помощ
Бюджетът на тази мярка е в размер на 85 000 лева
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 85 000 лева.
8.5.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Критерии според вида на кандидата – макс. 20 т.:
- Кандидатът е ползвател на гори, предмет на инвестицията – 10 т.;
- Кандидатът е собственик на гори, предмет на инвестицията – 20 т.
2. Критерии според вида на инвестицията – макс. 20 т.:
- Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за
отдих и почивка – 10 т.;
- Разходи за подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на
последиците от изменението на климата – 20 т.
3. Критерии според големината на площта, обхваната от проекта – макс. 20
т.:
- Площ до 10 ха – 10 т.;
- Площ над 10 ха – 20 т.
4. Критерии според броя и вида на дейностите– макс. 20 т.:
- Проектът включва една дейност – 5 т.;
- Проектът включва две дейности – 10 т.;
- Проектът включва повече от две дейности – 20 т.
5. Критерии според обхвата на проекта – макс. 10 т.:
- Дейностите ще окажат въздействие върху едно населено място – 5 т;
- Дейностите ще окажат въздействие върху повече от едно населено място – 10
т.
6. Обвързаност на проекта с други дейности – макс. 10 т.:
- Проектът ще окаже въздействие върху развитието на една допълнителна
дейност на територията – 5т;
- Проектът ще окаже въздействие върху развитието на повече от една
допълнителна дейност на територията – 10 т.
Общ брой точки: 100 т.
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Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“
8.6.1. Описание на целите и обхвата на мярката
Описание на целите:
Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори,
които да могат да запазят освен своята многофункционалност и
конкурентоспособността на собствениците си, което да позволи на последните да
продължат с устойчивото управление на горите си.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
8.6.2. Допустими получатели:
- Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията,
собственици на горски територии;
- Общините Дряново и Трявна в качеството си на собственици на горски
територии;
- Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
- МСП.
8.6.3. Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности:
1.Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи
необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на
земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за
първична преработка на дървесината, както и други работни операции,
предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за
преработка на недървесни горски продукти;
2. Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40
годишна възраст;
- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите
специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт
на дървесина за едно или повече стопанства;
3. Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не
надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Допустими разходи:
Разходи за материални инвестиции:
1.Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи
необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на
земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за
първична преработка на дървесината, както и други работни операции,
предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за
преработка на недървесни горски продукти;
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2. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в
т.ч.:
- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40
годишна възраст;
- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите
специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт
на дървесина за едно или повече стопанства;
3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на
проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Разходи за нематериални инвестиции:
1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа
осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12
% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за
регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение
на проекта;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за
управление на качеството и подготовка за сертификация.
Авансови плащания са допустими в размер до 50% от одобрената финансова
помощ.
Условия за допустимост:
• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако
предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва
бенефициента позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с
площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само
ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното
участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на
дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000
куб. м. обла дървесина годишно;
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски
продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и
ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и
траспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа
жизнеспособност;
• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата
гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
• Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по
тази мярка.
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8.6.4. Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 90 000 лева.
8.6.5. Интензитет на подпомагане
Подпомагането по тази мярка ще бъде 50% от общите допустими разходи.
8.6.6. Размер на финансовата помощ
Бюджетът на тази мярка е в размер на 200 000 лева.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 45 000 лева.
8.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и
иновации в преработвателната промишленост – макс.10 т.
1.1.Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност с мин. 10% на
предприятието - 5 т.
1.2.Иновации според % иновации: над 30% - 5 т.;
2.Проектът е на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и
над 60%, като се дава приоритет на по-високия процент) – 10 т.;
- от 30% до 60% - 5 т.
- над 60% - 10 т.
3.Проектът е за инвестиция за техника, която притежава валиден сертификат
за съответствие с одобрения тип – 10 т.;
4.Проектът е за преработка и е с подсигурена собствена или договорена
суровина от местни доставчици – 15 т.
- над 50% - 10 т.;
- над 85 % - 15 т.
5. Проектът осигурява устойчива заетост в селските райони – макс. 15 т.
- за едно работно място – 5 т.;
- за две и повече раб. места - 10 т;
- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.
6. Проектът включва дейности за опазване на околната среда – 10 т.
7. Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща
квалификация, и/или участие в семинар или друго обучително мероприятие) – 10
т.
8. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели - 20
т.
8.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и
на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;
8.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура
и тенденции. – 5 т.;
8.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О
(NPV>0) - 5 т.;
8.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.
Общ брой точки: 100 т.
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Мярка ОПОС 109„Подобряване на природозащитното състояние на видове
от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“
1. Описание на целите и обхвата на мярката
Описание на целите
Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000
на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, докладвани в
неблагоприятно-незадоволително състояние“.
Обхват на мярката:
Пр
Код на
Име на ио
защит
защите ри
ена
на зона те
зона
т
BG000
0214

BG000
0399

Номер и наименование на мярка

Так Код
соно на
мия вид

Име
на вид

Площ на
вид (ха)

Дрянов
ски
F2
манасти
р

М 109 - Инвестиции в конMyotis
сервационни
дейности
за Боза
blythii /
поддържане/
подобряване
на йни 1307
Остроух
природозащитното състояние на ци
нощник
видове и природни местообитания.

2 094,30

Българк
F2
а

М 109 - Инвестиции в конMyotis
сервационни
дейности
за Боза
myotis /
поддържане/
подобряване
на йни 1324
Голям
природозащитното състояние на ци
нощник
видове и природни местообитания.

81,38

М 109 - Инвестиции в конMyotis
сервационни
дейности
за Боза
blythii /
поддържане/
подобряване
на йни 1307
Остроух
природозащитното състояние на ци
нощник
видове и природни местообитания.

344,11

ОПОС
2014 –
2020г. BG000 Река
Янтра
(ЕФРР 0610
)

F2

BG000
0214

Дрянов
ски
F2
манасти
р

BG000
0214

Дрянов
ски
F2
манасти
р

BG000
0263

Скалско F2

Triturus
kare-linii
М 109 - Инвестиции в кон(Triturus
сервационни
дейности
за Земн
cristatus
поддържане/
подобряване
на овод 1171 kareприродозащитното състояние на ни
linii)/
видове и природни местообитания.
Голям
гребенес
т тритон
Emys
orbicular
М 109 - Инвестиции в конis
/
сервационни
дейности
за
Влеч
Обикнов
поддържане/
подобряване
на
1220
уги
ена
природозащитното състояние на
блатна
видове и природни местообитания.
костенур
ка
Triturus
kare-linii
М 109 - Инвестиции в кон(Triturus
сервационни
дейности
за Земн
cristatus
поддържане/
подобряване
на овод 1171 kareприродозащитното състояние на ни
linii)/
видове и природни местообитания.
Голям
гребенес
т тритон
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778,54

36,08

157,90

BG000
0263

BG000
0281

BG000
0281

BG000
0282

BG000
0282

BG000
0399

BG000
0610

Скалско F2

Emys
orbicular
М 109 - Инвестиции в конis
/
сервационни
дейности
за
Влеч
Обикнов
поддържане/
подобряване
на
1220
уги
ена
природозащитното състояние на
блатна
видове и природни местообитания.
костенур
ка

0,97

Река
Белица

Triturus
karelinii
М 109 - Инвестиции в кон(Triturus
сервационни
дейности
за Земн
cristatus
поддържане/
подобряване
на овод 1171
karelinii)
природозащитното състояние на ни
/ Голям
видове и природни местообитания.
гребенес
т тритон

7,32

F2

F2

М 109 - Инвестиции в консервационни
дейности
за
Влеч
поддържане/
подобряване
на
1220
уги
природозащитното състояние на
видове и природни местообитания.

Дрянов
F2
ска река

М 109 - Инвестиции в консервационни
дейности
за Земн
поддържане/
подобряване
на овод 1171
природозащитното състояние на ни
видове и природни местообитания.

Дрянов
F2
ска река

М 109 - Инвестиции в консервационни
дейности
за
Влеч
поддържане/
подобряване
на
1220
уги
природозащитното състояние на
видове и природни местообитания.

Българк
F2
а

М 109 - Инвестиции в консервационни
дейности
за
Влеч
поддържане/
подобряване
на
1220
уги
природозащитното състояние на
видове и природни местообитания.

Река
Янтра

М 109 - Инвестиции в консервационни
дейности
за Земн
поддържане/
подобряване
на овод 1171
природозащитното състояние на ни
видове и природни местообитания.

Река
Белица

F2

Emys
orbicular
is
/
Обикнов
ена
блатна
костенур
ка
Triturus
kare-linii
(Triturus
cristatus
karelinii)/
Голям
гребенес
т тритон
Emys
orbicular
is/
Обикнов
ена
блатна
костенур
ка
Emys
orbicular
is/
Обикнов
ена
блатна
костенур
ка
Triturus
karelinii
(Triturus
cristatus
karelinii)
/ Голям
гребенес
т тритон
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0,47

53,45

30,72

0,31

165,06

Emys
orbicular
М 109 - Инвестиции в конis/
сервационни
дейности
за
BG000 Река
Влеч
Обикнов
F2 поддържане/
подобряване
на
1220
0610
Янтра
уги
ена
природозащитното състояние на
блатна
видове и природни местообитания.
костенур
ка
Забележка: Изключение по отношение на прилепите: Когато в рамките на една
защитена зона са идентифицирани няколко вида прилепи, площите на отделните
видове НЕ се сумират, а се взима най-голямата за групата прилепи (пещерни)
площ
ОБЩА ПЛОЩ:

60,24

3 810,85

2.Допустими бенефициенти:
- 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;
- Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на
МИГ
МИГ не е допустим получател.
3. Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности:
1. Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в
неблагоприятно-незадоволително състояние;
2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за
подобряване на природозащитното състояние на видове, докладвани в
неблагоприятно-незадоволително състояние.
Не
е
допустимо
изграждане/рехабилитация/реконструкция
на
друга
инфраструктура, която няма пряко въздействие върху видовете/местообитанията
като напр. екопътеки и посетителски центрове и др. подобни.
Допустими разходи:
1. Разходи за СМР.
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 персонал.
8. Разходи за провеждане и участие в мероприятия.
9. Непреки разходи.
10. Невъзстановим ДДС.
11. Недопустими разходи.
Конкретните допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително
определени в насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по
ОПОС 2014 – 2020г.
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.
4.Финансови параметри за проектите
Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за
кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.
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5. Интензитет на подпомагане (процент на съ-финансиране)
Процентът на съ-финансиране се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС
2014 – 2020г.
6. Размер на финансовата помощ
Бюджетът на тази мярка е в размер на 447 202.48 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
7.1. Задължителни критерии за оценка на проектите
Критерий

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Съответствие и допълняемост
Методика и работен план
Трудности и рискове
Капацитет на кандидата
Устойчивост
Финансова оценка

Максим
ален
брой
точки
14
16
2
5
9
6
52
ОБЩО

Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение от
задължителните критерии е 52. По съответните критерии, максималният брой
точки е следният:
Няма да бъдат финансирани проектни предложения получили:
- Общ брой точки по всички критерии по-малък от 31 точки;
- Резултат по критерий „Съответствие и допълняемост“ по-малък от 8 точки;
- Резултат по критерий „Методика и работен план“ по-малък от 10 точки;
- Резултат по критерий “Трудности и рискове” по-малък от 1 точка;
- Резултат по критерий „Капацитет на кандидата“ по-малък от 1 точка;
- Резултат по критерий „Устойчивост“ по-малък от 3 точки;
- Резултат по критерий „Финансова оценка“ по-малък от 4 точки.
7.2. Специфични критерии за оценка и тяхната тежест:
1. Проектът съответства на целите на ОПОС 2014 – 2020 г. и на СВОМР за
запазване на биологичното разнообразие – 10 т.
2. Проектът се изпълнява от бенефициент – макс. 10 т.:
- Община – 10 т.;
- Юридическо лице с нестопанска цел - 5 т.
3. Видовете разходи по проекта съответстват на посочените дейности – 8 т;
4. Налице е обоснована обвързаност между целите на проекта, включените
дейности и резултатите – 10 т.;
5. Резултатите от изпълнение на проекта подпомагат развитието на други сектори
от територията (напр. развитие на туризма, развитие на услуги и др.) – 10 т.
Общ брой точки на специфичните критерии: 48т.
Общ брой точки от задължителни и специфични критерии: 100 т.
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Мярка ОП НОИР 01 „ Осигуряване на достъп до качествено образование в
малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и
Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката:
Мярката1 се финансира от Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно
социално приобщаване“ Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социалноикономическо интегриране на маргинализираните общности, като например
ромите” (с финансиране от ЕСФ) на ОП НОИР 2014 – 2020 г.
Мярката има за цел да подпомогне децата и учениците, произхождащи от
етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната
им професионална, социална и творческа реализация. Усилията на Общинните
Дряново и Трявна са насочени към създаване на устойчива схема за
сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената
общност и неправителствените организации. Изграждането на такова
сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за
реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически
просперитет. Решаването на проблеми на дадената малцинствена общност с
помощта на нейни представители, били те от конкретен и/или от общ характер,
чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски
проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие.
Мярката допринася за изпълнение на специфична цел: „Повишаване броя на
успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализирани общности, включително роми”.
Основната цел на операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в
малките населени места и в трудно достъпните райони“ е: подкрепа за социално
включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на
достъпа им до качествено образование.
Специфични цели на операцията са:
а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл.
професионалното образование, в малките населени места;
б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл.
професионалното образование, в малките населени места;
в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите
от училище и на преждевременно напусналите училище.
Мярката има за цел да осигури ранно интегриране и равен достъп до образование
на всички деца и ученици в т.ч. от етническите малцинства. С интервенцията по
тази цел се очаква да бъде намален броя на обособените по етнически признак
детски градини и училища, да бъде увеличен броя на интегрираните ученици, за
които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена среда,
ориентирана към съхраняване на културната им идентичност, което се явява
иновативен за територията подход за решаване на гореизложените проблеми на
малцинствата.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
2. Допустими получатели: Общините Дряново и Трявна; Детски градини;

1

„Мерки“ по отношение на стратегиите за местно развитие се съотнася към „операции“ по
отношение на ОП НОИР при програмиране на изпълнението на национално ниво. В настоящия
документ е използвана думата „мярка“, в съответствие със съдържанието на стратегиите за местно
развитие.
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Училища.
Допустими партньори: Общините Дряново и Трявна; Детски градини; Училища;
Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Допустимите получатели/партньори следва да имат седалище и адрес на
управление на територията на действие на МИГ/МИРГ и да реализират проектите
си към стратегиите по подхода ВОМР на същата територия.
Целеви групи по мярката:
•
Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
•
Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.
С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са
допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са
представители на маргинализираните групи.
3. Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности, свързани с:
1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от
маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски
градини и училища, в които има подготвителни групи):
- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и
помощник-учители за работа с деца от тези групи;
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език
не е майчин;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от
маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции,
включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния
или общинския бюджет;
- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици
от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното
образование:
- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ;
- осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
- осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и
обратно;
- закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
- допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
- подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и
ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални
гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за
провеждане на практическо обучение;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от
маргинализирани групи (включително през лятото);
- провеждане на информационни кампании за включване в системата на
професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните
групи.
3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на
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процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали
системата:
- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и
помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
- взаимодействие с родители;
- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от
маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и
за предотвратяване на преждевременното им напускане);
- хранене в училищата,
- закупуване на учебни материали и пособия;
- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително
закупуване на ИКТ;
- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от
маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни
образователни институции на територията на населеното място чрез
допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).
Допустими разходи:
I. Разходи за персонал/участници в изпълнение на дейностите
1. Разходи за възнаграждения (включително допълнително материално
стимулиране), както и осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка
на осигурителя съгласно националното законодателство.
2. Разходи за командировки, съгласно Наредбата за командировките в страната.
2.1. Разходи за „пътни“ на персонала, включен в точка 1.
2.2. Разходи за „дневни“ на персонала, включен в точка 1.
2.3. Разходи за „квартирни“ на персонала, включен в точка 1.
2.4. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън случаите, в
които е предоставен организиран транспорт).
II. Разходи за материали
1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.
2. Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, учебни и
спортни пособия и др.).
3. Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на
същественост).
4. Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията- бенефициент за
изпълнение на дейности по проекта).
III. Разходи за услуги
1. Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по проекта,
където е приложимо.
2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности по
проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление, почистване и др.).
3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда
(окабеляване на
стаи/кабинети, свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в училищата и
детските градини.
4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е
приложимо.
5. Разходи за хранене в детските градини и училищата.
6. Разходи за информация и комуникация.
IV. Разходи за провеждане и участие в мероприятия
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1. Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевите
групи.
2. Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи.
V. Непреки разходи
1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта,
включително осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на
осигурителя съгласно националното законодателство.
2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на проекта,
съгласно Наредбата за командировките в страната.
3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.
4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта (разходи
за електрически ток, студена вода, отопление и др.).
5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта.
4. Финансови параметри за проектите :
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане:
Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
6. Размер на финансовата помощ
Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 520 000 лв.
Финансовата помощ за един проект по тази мярка не може да надхвърля 100 000
лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
7.1. Задължителни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест са гласувани
от Комитета за наблюдение на ОП НОИР 2014 – 2020, съгласно чл.14, ал.2, т.1 и
чл.26, ал.2 от ЗУСЕСИФ. В тази връзка, МИГ ще извършва подбор на проектни
предложение в съответствие с критериите, определени в „Методологията за
техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор
на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в стратегията за ВОМР”,
която е неразделна част от Указания за стратегии по подхода „Водено от
общностите местно развитие, изнесени в Приложениe 6 .
Забележка: Минимумът общ брой точки по всеки един от разделите по
оценяваните критерии за подбор на проекти ще бъде уточнен от МИГ в
Насоките за подбор на проекти.
7.2. Специфични критерии за оценка и тяхната тежест:
1. Проектът включва като целева група деца до 6 год.– 25 т.
2. Проектът включва дейности насочени към застрашени от отпадане от училище
ученици от етническите малцинства или за отпаднали от училище с цел
реинтегриране в образователната система – 25 т.;
3. Проектът включва дейности насърчаващи участието на родителите в
образователния процес – 25 т.;
4. Проектът включва провеждане на информационни кампании, насочени към
недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или
религиозна принадлежност с цел преодоляване на негативни обществени нагласи,
основани на етнически произход и културна идентичност –– 25 т.
Общ брой точки от специфичните критерии за оценка: 100 т.
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Мярка ОП РЧР 01 „Ново работно място на територията на общините
Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката.
Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост
за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица,
отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и
подкрепа за мобилността на работната сила” и 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 прилагане на гаранция за
младежта“ (с финансиране от ЕСФ) на ОП РЧР 2014 – 2020г.
Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на
местно ниво за безработни и неактивни 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.
Безработицата за територията на общините Дряново и Трявна остава сериозен
проблем, с най-тежко изражение сред трайно безработните лица.
Мярката допринася за изпълнение на следните специфични цели от
инвестиционните приоритети:
ИП 1: СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни
лица на възраст от 30 и 54 г. вкл.; СЦ 2: Увеличаване броя на започналите работа
ОПРЧ безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст от 30 и 54 г., вкл.;
СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица
Р
над 54-годишна възраст.
(ЕСФ)
ИП 3: СЦ 1: 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), или са
насочени към продължаване на образованието; СЦ 2: 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; СЦ 3: 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.
Описание на целите: Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване
на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. 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.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*: Работодатели – микро-,
малки и средни предприятия; Социални партньори; Общини – общините Дряново
и Трявна; Неправителствени организации; Обучителни организации.
*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.
Тези типове бенефициенти са избрани в качеството си на работодатели. Всички те
ще окажат принос върху за създаване на устойчива заетост на местно ниво за
безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа. Новите
професионални знания и умения, придобити на работното място, както и
придобиването на професионална квалификация, ще създадат предпоставки за
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осигуряване на заетост в дългосрочен план на територията.
Целеви групи по ИП 1:
- 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 54г. 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 на възраст над 54 г.
Целеви групи по ИП 3:
- 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 29 г. вкл. с основна
или по-ниска образователна степен;
- Търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно
или висше образование.
Проблемите на идентифицираните целеви групи се заключават в сравнително
високото ниво на безработица в района. По данни от направени проучвания за
територията на МИГ към м. декември 2016г. броят на безработните е 576 лица,
които са разпределени по общини съответно 231 от община Трявна и 345 от
община Дряново. Процентът безработни, към икономически активното население
за община Дряново е 8.69%, а за община Трявна е 4.45%. Средният процент за
територията на МИГ е 6.57%. За сравнение същия процент за област Габрово е
4.63%, откъдето може да се направи извода, че безработицата на територията на
МИГ е по-голяма от средната безработица на област Габрово.
По отношение на възрастовата структура на безработните лица е важно да се
отбележи, че на територията има регистрирани безработни от всички целеви
групи, които следва да бъдат подпомогнати по настоящата мярка. Преобладават
безработните лица във възрастовата граница от 30 до 54 години – 56.59% от
общия брой регистрирани безработни, следвани от безработните лица на възраст
над 54 години – 30.38%. Най-нисък е процентът на регистрираните безработни
младежи – на възраст до 29 години – общо за територията на МИГ са
регистрирани 75 лица или 13.02% от всички регистрирани безработни, но с цел
намаляване степента на негативните демографски поцеси и задържане на младите
хора на територията на МИГ, е необходима подкрепа и за безработните младежи
на възраст до 29 години. Изборът на мярката, съобразена със спецификата и
проблемите на безработните лица в района е нов метод и начин за решаване на
местни проблеми, което се явява иновативен за територията подход.
3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности за целевите групи по ИП 1: 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 и
предоставяне на мотивационно обучение; Предоставяне на обучение за
повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
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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 за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в
неравностойно положение на пазара на труда; Предоставяне на стимули на
работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно
положение на пазара на труда; Работа с работодателите за преодоляване на
дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на
пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за
работодателите.
Допустими дейности за целевите групи по ИП 3: 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; 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.
Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство,
разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент №
966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014
– 2020г.
По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за
кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за
ВОМР.
4. Финансови параметри за проектите.
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 200 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане.
Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер до 100% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
6. Размер на финансовата помощ.
Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лева.
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Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест.
Критерии
1. Оперативен капацитет
1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението
на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези
включени в проектното предложение2 през последните 5
години: (изброяват се дейностите)
1.1
А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или
опит в изпълнение на дейности, като тези включени в
проектното предложение през последните 5 години
1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на
проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези
включени в проектното предложение3 през последните 5
години
1.2. Опит на законния представител на кандидата (управител,
прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията
в организация, управление/изпълнение на проекти на
проекти и/или в дейности като тези, включени в
проектното предложение и/или управленски опит.
2. Съответствие
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се
връзката между заложените цели и целите на процедурата,
нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди
3. Методика и организация
3.1Съответствие на дейностите с целите и очакваните
резултати
3.2 Яснота на изпълнение на дейностите
4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност,
ефикасност и икономичност на разходите и
структурираност на бюджета
5. Допълнителни специфични критерии
1. Проектът е насочен към създаване на зелени работни места
(работни места, които допринасят за опазване и възстановяване
на околната среда, също така в сферата на екологията,
рециклирането и благоустройството)
2. Проектът е насочен към наемане на уязвими групи от
населението
3. Проектът е свързан с друг проект от стратегията
4. Проектът решава проблем, описан като такъв в анализите
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

Скала
на
оценка

0-5

Макси
мален
брой
точки
10
5

0-3
3
0-2
2

0-5

5
15

0 - 10

10

0-5

5
30

0 – 15

15

0 - 15

15

0 - 15

15
30

0 - 10

0 - 10

10
10

0-5

5

0–5

5
100

2

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
3
В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на всеки партньор.
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Мярка ОП РЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на
територията на общините Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката
Мярката се финансира от ПО1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места“, ИП 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените“ на ОПРЧР 2014-2020 г..
СЦ- Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови
системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и
подобряване на организацията и условията на труд
Операцията цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията,
както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на
човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на
работните места и да рефлектира положително върху производителността на
труда в предприятията.
Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление
на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на
труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на
възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за
съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото
оставане в заетостта на по-възрастните хора.
Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила
в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на
наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и
повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън
населеното място на тяхното местоживеене.
Мярката ще бъде прилагана във всички сектори от леката и тежката
промишленост, както и в сферата на услугите.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*:
- Работодатели - микро-, малки и средни предприятия;
- Обучителни организации;
- Социални партньори;
- Неправителствени организации.
*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.
Идентифицираните нужди на територията в осъществените проучвания, доказаха
необходимост от подкрепа на местния бизнес по отношение подобряване
условията на труд и качество на работните места. Затова допустимите
бенефициенти по настощата мярка са ограничени до микро-, малки и средни
предприятия.
Целева група: Заети лица в т.ч. наети и самостоятелно заети лица
малки и средни предприятия от територията на МИГ и работодатели.

в микро-,

Проблемите на посочените целеви групи се заключават в следното: по данни от
направени проучвания за изследвания период относно броя на наетите лица от
територията на МИГ (от 2013 до 2015 година) се забелязва тенденция към
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увеличаване с всяка следваща година. Изключение прави 2015г. за средните
предприятия, когато се отчита спад при наетите лица.
Най-голям е броят на наетите лица от средните предприятия. През 2015 година
35.04% са наетите лица в средните предприятия, 32.65% в малките предприятия и
32.31% в микропредприятията. Същевременно качеството на работните места,
измерено по показател „производителност на труда“, е все още на
незадоволително ниво. Има нужда от въвеждането на нови организационни
модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестиции в побезопасни и здравословни условия на труд. Насърчаването на професионалната и
географската мобилност ще доведе до намаляване на сивата икономика в сектора
и до въвеждане на гъвкави форми на заетост. Въвеждането на гъвкави форми на
заетост е иновативен за територията подход, който ще бъде осигурен посредством
прилагането на настоящата мярка.
3. Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности:
- Предоставяне на посреднически услуги;
- Предоставяне на обучения на работното място;
- Подкрепа за практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел
превенция или смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;
- Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и географската
мобилност на заети лица;
- Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
- Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на
човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно
интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на
професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия
живот на по-възрастните работници и служители;
- Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „позелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и
здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на
социалния климат;
- Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите,
осигурителните и социалните права на работниците и служителите,
равнопоставеността и равното третиране на работното място;
- Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална
отговорност;
- Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и
недекларираната заетост;
- Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед
подобряване на техните управленски и предприемачески умения.
Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство,
разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент №
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966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014
– 2020г.
По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за
кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за
ВОМР.
4. Финансови параметри за проектите
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане
Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер до 100% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
6. Размер на финансовата помощ
Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лева.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
Скал
а на
Критерии
оцен
ка
1. Оперативен капацитет
1.1. Опит на кандидата и партньора/партньорите в
управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности,
0-5
като тези включени в проектното предложение4 през
последните 5 години: (изброяват се дейностите)
1.1.А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или
опит в изпълнение на дейности, като тези включени в 0 - 3
проектното предложение през последните 5 години
1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на
проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези 0 - 2
включени в проектното предложение5 през последните 5
години
1.2. Опит на законния представител на кандидата (управител,
прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в
организация, управление/изпълнение на проекти на проекти 0 - 5
и/или в дейности като тези, включени в проектното
предложение и/или управленски опит.
2. Съответствие
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се
връзката между заложените цели и целите на процедурата, 0 - 10
нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)
2.2.Описание на целевите групи по проекта и техните нужди
0-5
4

Макси
мален
брой
точки
10
5

3

2

5
15
10
5

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
5
В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от
оценките на всеки партньор.
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3. Методика и организация
3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните
0 - 15
резултати
3.2.Яснота на изпълнение на дейностите
0 - 15
4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност,
0 - 15
ефикасност и икономичност на разходите и
структурираност на бюджета
5. Допълнителни специфични критерии
1. Проектът включва като целева група млади хора
0-6
2. Проектът включва като целева група маргинализирани
0-6
общности и хора в риск
3.
Проектът включва практики за насърчаване
0-6
професионалната и географската мобилност
4. Проектът осигурява възможности за въвеждане на гъвкави
0-6
форми на заетост
5. Проектът е с иновативен характер за територията на МИГ
0-6
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
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30
15
15
15
30
6
6
6
6
6
100

Мярка ОП РЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
на територията на общините Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката
Мярката е от ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, ИП 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности като ромите“ от ОПРЧР 2014 – 2020 г.
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“ .
Общата цел на операцията е да допринесе за повишаването качеството на живот,
социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция
на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на
комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*:
- Общините Дряново и Трявна;
- Социални предприятия;
- Неправителствени организации;
- Доставчици на социални и здравни услуги;
- Работодатели.
*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.
Допустимите бенефициенти, посочени като такива по настояща мярка са избрани
от сферата на стопанския, нестопанския сектор и местната власт, тъй като всички
те разполагат с потенциал за изпълнение на проекти по приложимата мярка.
Освен това, доставчиците на социални и здравни услуги
и двете общини –
Дряново и Трявна са пряко заинтересовани от осъществяването на успешна
интеграция на маргинализираните групи в района.
Целеви групи:
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 безработица, ниски доходи, ограничен
достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и
др.).
Живеейки изолирано тези граждани имат ограничен достъп до публични услуги,
живеят при условията на териториална сегрегация и пространствена изолация.
Необходими са действия, насочени към подобряване на достъпа до до социални и
здравни услуги.
Иновативният подход конкретно за тази мярка се съдържа в интегрирания подход,
съчетаващ интересите на местния бизнес, нестопанския сектор и общините
(всички те са допустими бенефициенти по мярката и потенциални партньори) при
решаване проблемите на уязвимите групи в района.
3. Допустими дейности и разходи:
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Допустими дейности:
Направление I „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.;
Направление II „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 възрастни;
Направление III „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.;
Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи”:
– планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социалноикономическа 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).
* Задължително e проектите да съдържат няколко дейности от направление
III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”.
За да се гарантира интегрирания характер на интервенциите,
препоръчително е включването на поне една дейност от всяко едно от
останалите три направления.
Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство,
разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент №
966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014
– 2020г.
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По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за
кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за
ВОМР.
4.Финансови параметри за проектите:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане:
Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер до 100% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
6. Размер на финансовата помощ:
Бюджетът на тази мярка е в размер на 286 408 лв.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
Скал
а на
Критерии
оцен
ка
1. Оперативен капацитет
1.1. Опит на кандидата и партньора/партньорите в
управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности,
0-5
като тези включени в проектното предложение6 през
последните 5 години: (изброяват се дейностите)
1.1.А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или
опит в изпълнение на дейности, като тези включени в 0 - 3
проектното предложение през последните 5 години
1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на
проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези 0 - 2
включени в проектното предложение7 през последните 5
години
1.2. Опит на законния представител на кандидата (управител,
прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в
организация, управление/изпълнение на проекти на проекти 0 - 5
и/или в дейности като тези, включени в проектното
предложение и/или управленски опит.
2. Съответствие
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се
връзката между заложените цели и целите на процедурата, 0 - 10
нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)
2.2.Описание на целевите групи по проекта и техните нужди
0-5
3. Методика и организация
3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните 0 - 15
6

Макси
мален
брой
точки
10
5

3

2

5
15
10
5
30
15

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
7
В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от
оценките на всеки партньор.
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резултати
3.2.Яснота на изпълнение на дейностите
0 - 15
4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност,
0 - 15
ефикасност и икономичност на разходите и
структурираност на бюджета
5. Допълнителни специфични критерии
1.
Проектът включва дейности, които задоволяват
индивидуалните потребности на узвимите групи от 0 - 10
населението, роми и други представители на рискови групи
2. Проектът е с обоснована иновативност за територията на
0-8
МИГ
3.
Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото
0-6
приключване
4. Проектът е с интегриран характер на дейностите
0-6
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
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15
15
30
10
8
6
6
100

Мярка ОП РЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на
общините Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката:
Мярката се финансира по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”,
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 ”.
СЦ: „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена
подкрепа“.
Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и възможности за заетост и
професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и
други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на
бедността и риска от социално изключване. В същото време социалните
предприятия ще бъдат обвързани в мрежа за предлагане на местни услуги и
продукти под обща за територията марка, като едновременно с това се осигури
подкрепена заетост на уязвими социални групи изключени от трудовия пазар.
Мярката допринася за изпълнение на специфична цел: „Увеличаване броя на
заетите в социалните предприятия след получена подкрепа” на 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”.
Дейностите по настоящата мярка са насочени към улесняване достъпа до заетост и
осигуряване подкрепа за социалното включване на уязвими рупи чрез създаване
на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на
социалната икономика, чрез създаване на нови или развитието на съществуващи
социални предприятия.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*::
- Неправителствени организации;
- Доставчици на социални услуги;
- Общините Дряново и Трявна.
- Социални предприятия;
- Работодатели;
- Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;
- Обучителни организации.
*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.
Допустимите бенефициенти и партньори, посочени като такива по настояща
мярка са избрани от сферата на стопанския, нестопанския сектор и публичен
сектори, тъй като всички те разполагат с потенциал за изпълнение на проекти по
приложимата мярка. Освен това, доставчиците на социални услуги,
съществуващите социални предприятия и двете общини – Дряново и Трявна са
пряко заинтересовани от устойчивото развитие на социалната икономика на
територията на МИГ.
Целеви групи:
Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други
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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.
Проблемите на посочените целеви групи се заключават в липсата на заетост, която
е една от основните причини за бедност и социално изключване. Социални
предприятия са тези, за които социалните цели или обществения интерес е
причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират за
осъществяването на тези социални цели.
Иновативният подход се съдържа в начина на избор и включването на мярката в
стратегията за ВОМР, което е в следствие на направени проучвания на
територията на МИГ. Бяха осъществени поредица от срещи, обществени
обсъждания с различни представители на местната общност и други публични
събития, на които бе заявена необходимостта от включване на тази мярка.
3. Допустими дейности и разходи:
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 увреждания;
- 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
социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на
хора с увреждания;
- Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;
- Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната
икономика.
Допустими разходи:
Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство,
разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент №
966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014
– 2020г.
По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за
кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за
ВОМР.
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4.Финансови параметри за проектите:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 200 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане.
Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер до 100% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
6. Размер на финансовата помощ .
Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лв.
Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Критерии
1. Оперативен капацитет
1.1. Опит на кандидата и партньора/партньорите в
управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности,
като тези включени в проектното предложение8 през
последните 5 години: (изброяват се дейностите)
1.1.А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или
опит в изпълнение на дейности, като тези включени в
проектното предложение през последните 5 години
1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на
проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези
включени в проектното предложение9 през последните 5
години
1.2. Опит на законния представител на кандидата (управител,
прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в
организация, управление/изпълнение на проекти на проекти
и/или в дейности като тези, включени в проектното
предложение и/или управленски опит.
2. Съответствие
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се
връзката между заложените цели и целите на процедурата,
нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)
2.2.Описание на целевите групи по проекта и техните нужди
3. Методика и организация
3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните
резултати
3.2.Яснота на изпълнение на дейностите

Скал
а на
оцен
ка

Макси
мален
брой
точки
10

0-5

5

0-3

0-2

0-5

3

2

5
15

0 - 10

10

0-5

5
30

0 - 15

15

0 - 15

15

8

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
9
В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от
оценките на всеки партньор.
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4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност,
ефикасност и икономичност на разходите и
структурираност на бюджета
5. Допълнителни специфични критерии
1.
Проектът включва дейности, които задоволяват
индивидуалните потребности на хората с увреждания и други
представители на рискови групи
2. Проектът е свързан с друга дейност, финансирана по друга
мярка от СВОМР
3. Проектът е с обоснована иновативност за територията на
МИГ
4.
Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото
приключване
5.
Проектът включва междуобщинско сътрудничество в
социалната сфера
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
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Обща бележка по критериите за оценка на проектите по мерките от ОП РЧР:
МИГ, след съгласуване с УО на ОП РЧР, има право да допълва и модифицира
критериите, съобразно спецификата на съответната процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Точките в самите раздели също
могат да бъдат променяни в съответствие с конкретната процедура. В
зависимост от спецификата на всяка една процедура могат да се добавят
допълнителни критерии в рамките на четирите раздела. Разпределението и
точкуването на критериите за оценка в рамките на всеки от разделите ще бъде
определено в процеса на разработване на насоките за кандидатстване към
одобрените стратегии, съгласно Указанията на УО на ОП РЧР по чл. 37, ал. 1
от ПМС 161/2016 г.
МИГ след съгласуване с УО на ОПРЧР могат да определят минимален брой
точки за преминаване по отделните раздели и/или минимално допустима оценка
за качество на проектните предложения.
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Мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на
територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“
1.Описание на целите и обхвата на мярката
Мярката е финансирана по Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2.2.:
„Капацитет за растеж на МСП”от ОПИК 2014 – 2020г., Специфична цел 2.2.:
„Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските
МСП“.
Мярката цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива
пазарна конкурентоспособност на МСП от територията на МИГ, с оглед
повишаване на производителността и експортния им потенциал. Особен акцент се
поставя върху качеството на продуктите и услугите на предприятията, потенциала
им за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена
стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на пазарна устойчивост при
условията на силно динамична икономика и конкурентна среда. Очакваните
резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства на
предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на
производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната
ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите,
подобрен капацитет за управление и за прилагане на нови бизнес модели и
практики. Очакваният принос е свързан с подобряване на конкурентоспособността
и създаване на потенциал за експорт на МСП. Като резултат от прилагането на
мярката, чрез внедрените технологии за подобряване на производствения процес,
ще се подобри пазарното присъствие на МСП, ще се постигане по-висока
ОПИК производителност, ще се намалят производствените разходи и съответно ще се
(ЕФРР повиши добавената стойност на територията.
Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ
)
2. Допустими получатели: Съществуващи МСП според НСНМСП от
територията на МИГ.
Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите; да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие
съгласно ЗМСП. 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 18
декември 2013г.
Целеви групи:
- 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 целева група
са МСП според НСНМСП;
- За подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на
управленския капацитет целева група са МСП според НСНМСП;
- За подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и
насърчаване на използването на ИКТ и услуги целева група са МСП според
НСНМСП.
Обосновка с проблемите на МСП от територията на МИГ: към края на 2015г.
функционират 63 малки и 14 средни предприятия или 8.35 % от всички
предприятия. От направения анализ се забелязва тенденция на увеличаване на
ДМА при малките и на намаляване при средните предприятия. Все още, обаче,
производителността на труда и качеството на произвежданата продукция не е на
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конкурентно ниво, което ограничава достъпа до вътрешни и външни пазари.
Затова са необходими допълнителни инвестиции в тези предприятия. С оглед на
нуждите за повишване на конкурентноспособността на предприятията,
намаляване на енергоемкостта на производството, чрез закупуване на нови по
енергоспестяващи машини, ще се намялят разходите и съответно себестойността
на продукцията. Това ще доведе и до повишване на конкуретноспособността и
експортния потенциал на предприятията на пазара на Европейския съюз.
Иновативният подход се заключава в следното: изборът на мярката е в резултат на
осъществени проучвания, идентифицирани проблеми и потенциал за развитие на
МСП. До момента на територията на МИГ не е прилаган подобен подход - чрез
предвартелен анализ на сектора да се определят нуждите и потребностите от
подкрепа на МСП чрез избор на подходящи мерки.
3. Допустими дейности и разходи:
Допустими дейности - индикативни дейности:
• 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.Предвижда се
повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на
факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии),
подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни
материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения
и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на
нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и
диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на
предприятията и достъп до пазари. Подобряване на ефективността в
предприятията и тяхната конкурентоспособност чрез внедряване на нови
технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност
в
производствения
процес,
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.
Очакваният принос е свързан с подобряване на конкурентоспособността и
създаване на потенциал за експорт и като резултат – подобряване на пазарното
присъствие на българските МСП - чрез внедрени технологии за подобряване на
производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване
на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига,
съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички
етапи на веригата за добавяне на стойност.
• Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на
управленския капацитет. Подкрепата е насочена към управлението на факторите
на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и
адаптиране на европейски и международни знания и добри практики. За
повишаване на конкурентоспособността и като резултат на експортния потенциал
на българските МСП чрез инвестициите ще се насърчава: 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; разработване, трансфер,
внедряване и сертифициране на добри производствени практики; услуги по
реинженеринг на процесите в предприятията; трансфер и адаптиране на нови
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модели за управление на промените и бърза адаптация към тях; 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. Очакваният принос от изпълнението на тази
група мерки е свързан с подобряване на капацитета на българските МСП за работа
в интензивно конкурентни пазари, с повишаване на конкурентоспособността и
респективно на устойчивото присъствие на българските МСП на външни пазари.
• Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и
насърчаване на използването на ИКТ и услуги. Подкрепата е насочена към
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, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и
производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят
до повишаване на производителността и конкурентоспособността; електронни
платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.Очакваният
принос от изпълнението на тази група мерки е свързан с подобряване на
капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично
развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по-лесен
достъп до чужди пазари чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ
и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.
Допустими разходи:
С Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила
за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020г. (ПМС №
189/2016) се определят общите национални правила и детайлните правила за
допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020г. чрез
конкретизиране на условия за допустимост и/или недопустимост на определени
категории разходи.
Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 са посочени в
Приложение 7.
4.Финансови параметри за проектите:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи по за един проект е 390 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане:
Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на
допустимите разходи.
6. Размер на финансовата помощ:
Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 1 955 800 лева.
Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка не може да
надвишава 351 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
Критерии
I.

Икономическа

и

финансова

стабилност

Брой
точки
19

10

на

кандидата

преди

10

Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение на заложените цели и
приоритети в стратегията за местно развитие.
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изпълнение на проекта
1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и
амортизации – EBITDA за три финансови години
2. Производителност на кандидата за три финансови години
3. Приходи от износ за три финансови години
4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови
години на кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по
проекта
5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година
II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление
1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови години
2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление
III. Ефект от изпълнението на проекта11
1. Вътрешна норма на възвръщаемост12 (N, N+1, N+2, N+3)
2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)
3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на
инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3)
4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2,
N+3)
IV. Приоритизиране на проекти
1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС
2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят
за смекчаване на последиците от изменението на климата13 и приспособяване
към тях
3. Устойчиво развитие
V. Бюджет и ефективност на разходите
1. Реалистичност на разходите по проекта
2. Реалистичност на плана за действие по проекта
3. Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от
изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие
VI. Допълнителни специфични критерии към СМР определени от
МИГ/МИРГ
1. Проект свързан с въвеждането на нова за територията услуга или продукт
за населението
2. Проект свързан с развитие на типичен за територията продукт и
рекламиращ територията
3.Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната
среда, намаляване на вредните емиси и опазване на водните ресури и почвата.
4.Проектът отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014-2020 г. и на целите
и мярката по стратегията за ВОМР и е насочен към повишаване на експорта
на предприятието
Максимален брой точки

11

7
3
4
3
2
6
3
3
10
3
3
2
2
15
5
5
5
10
4
3
3
4014
10
10
10
10
100

При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила година, N, N+1, N+2 и N+3
са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.
12
Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR).
13
Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските
структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 –
2020 г.
14
МИГ/МИРГ определя специфичните критерии за приоритизиране на проектите в изпълнение на заложените цели и
приоритети така, че да не надвишават 40% от общия брой точки.
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ПМДР
МИГ не предвижда мерки
(ЕФМД
Р)
6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код на
мярката

Общо за периода на
стратегията
лева
%

Име на мярката
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020
г. (ЕЗФРСР)

2933700.00

39.95

1.1

Професионално обучение и придобиване на
умения

25 275.00

0.34

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

300 000.00

4.09

4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг
селскостопански продукти

100 000.00

1.36

на

6.4.1

Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности

873 425.00

11.89

7.2

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

1 000 000.00

13.62

7.5

Инвестиции за публично
инфраструктура за отдих,
инфраструктура

300 000.00

4.09

7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане
и възстановяване
на
културното и природното наследство на
селата.

50 000.00

0.68

8.5

Инвестиции подобряващи устойчивостта и
екологичната
стойност
на
горските
екосистеми

85 000.00

1.16

8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията
на горски продукти

200 000.00

2.72

ползване в
туристическа

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

109

447202.48
Избраните
мерки са за
обща площ от
„Подобряване
на
природозащитното 3810.85ха.
състояние на видове от мрежата Натура 2000 3810.85ха х 60
чрез подхода ВОМР“
евро = 228651
евро

6.09

6.09

95

1

1

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
„Осигуряване на достъп до качествено
образование в малките населени места и в
трудно достъпните райони в общините
Дряново и Трявна“
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
„Ново работно място на територията на
общините Дряново и Трявна“

447 202.48
520 000.00

7.08

520 000.00

7.08

1 486 408.00

20.25

400 000.00

5.45

2

„Добри и безопасни условия на труд за
работещите на територията на общините
Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

3

„Социално-икономическа
интеграция
на
уязвими групи на територията на общините
Дряново и Трявна“

286 408.00

3.90

4

“Развитие на социална икономика на
територията на общините Дряново и Трявна“

400 000.00

5.45

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 955 800.00

26.63

2.2

„Подобряване производствения капацитет в
МСП на територията на МИГ Дряново Трявна - в сърцето на Балкана“
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

1 955 800.00

26.63

7 343 110.48

100.00
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6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми
и по мерки:
Мултифондовата Стратегия на Сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на
Балкана“ е с осигурен финансов принос за изпълнение на проекти на обща стойност
7 343 110.48 лева. Настоящата Стратегия включва мерки от ПРСР 2014-2020 г., ОП РЧР
2014 – 2020г., ОПНОИР 2014 – 2020г., ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПОС 2014 – 2020г.
Изхождайки от възможностите, които предоставя подхода ВОМР за финансиране на
стртегии, основавайки се на Указанията на УО на различните ОП, както и на основание
чл.7 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година по отношение на максималния размер на
общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР, с най-голям финансов
принос са включените мерки от ПРСР 2014-2020 г. Стратегията за ВОМР, предвижда
изпълнението на девет мерки финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. Общата стойност на
осигурения финансов ресурс е 2 933 700 лева. Съотношението на осигурена подкрепа
между стопанския и публичния сектор е в полза на стопанския сектор – 1 583 700 лева или
53.98% от общата стойност на осигурения финансов ресурс от ЕЗФРСР. Инвестициите в
подкрепа на частния бизнес са насочени към обучение на земеделски и горски стопани,
инвестиции в земеделски стопанства, инвестиции в преработка на селскостопански
продукти, за развитие на неземеделски дейности от територията на МИГ, както и за
устойчиво управление на горите. За подкрепа на публичния сектор са предвидени
1 350 000 или 46.02% за инвестиции в публична инфраструктура, инфраструктура за отдих,
спорт, туризъм и опазване на културното и историческото наследство.
Мярка 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ
Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е финансирана от ОПИК 2014 – 2020 г. Общата
стойност на осигурения финансов принос от стратегията възлиза на 1 955 800 лева.
Средствата ще бъдат изразходени изключително в подкрепа на местния бизнес, и поконкретно – за подкрепа на малките и средни предприятия от територията на МИГ.
Осигурената подкрепа е за подобряване на производствените процеси в предприятията и
преминаването към високо технологични и базирани на знанието – технологии за
усъвършенстване на производството, управление на качеството и повишаване на
възможностите за експортна ориентация и достъпа до международни пазари.
Стратегията за ВОМР ще прилага четири мерки, финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020
г.. Общата стойност на осигурените средства е 1 486 408 лева, които са разпределени
между различните мерки от програмата по следния начин:
- Мярка 1 „Ново работно място на общините Дряново и Трявна“ – 400 000 лева;
- Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на
общините Дряново и Трявна“ - 400 000 лева;
- Мярка 3 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на
общините Дряново и Трявна“ - 286 408 лева;
- Мярка 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и
Трявна“- 400 000 лева.
Дейностите, които ще финансира Стратегията посредством избраните мерки от ОП РЧР
2014 – 2020 г. са насочени основно към намаляване на безработицата в района и
подобряване на условията на труд, интегриране на уязвими групи от населението, подкрепа
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на дейността и устойчиво развитие на социалните предприятия от територията на МИГ.
Стратегията предвижда прилагането на една мярка, финансирана от ОП НОИР 2014 –
2020 г. - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в
общините Дряново и Трявна“. Осигуреният финансов ресурс е на стойност 520 000 лв.,
тези средства ще бъдат използвани за социално-икономическа интеграция на децата и
учениците, произхождащи от етническите малцинства за да се изградят като пълноценни
граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация. Основните
дейности са насочени към осигуряване на допълнителни занимания със застрашени от
отпадане от училище ученици от етническите малцинства; реинтегриране в
образователната система на лица от етническите малцинства до 18 г., отпаднали от
училище; подкрепа за семейства от етнически малцинства за обучение на децата им в
детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация.
Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура
2000 чрез подхода ВОМР“ е финансирана от ОПОС 2014 – 2020 г. Осигуреният финансов
ресурс е 447 202.48 лева. Средствата са получени на база наличните на територията
животински видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.
Стратегията ще финансира инициативи за извършване на преки консервационни дейности
за тези видове и изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима
за подобряване на природозащитното състояние на тези видове.
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7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия:
Настоящият план за действие представлява организиран списък от дейности по
прилагането на стратегията за ВОМР. Обхваща периода на нейното изпълнение - от датата
на подписване на Споразумението до 31 декември 2020г. Включва няколко основни
действия:
1. Подписване на Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР.
Реализрането на настоящата стратегия започва след подписване на Споразумение за
изпълнение на стратегията за ВОМР. Между МИГ и УО на всички програми, които
предоставят финансиране за изпълнение на СВОМР, се сключва Споразумение за
изпълнение на стратегията.
2. Формиране на екип за изпълнение на стратегията.
Предвижда се екипът по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново Трявна – в сърцето на Балкана” да се състои от изпълнителен директор, двама експерти и
технически асистент. Всички служители ще бъдат назначени на трудов договор, а
счетоводните услуги ще бъдат възложени на външна фирма. След подписване на
споразумението, в съответствие с разписаните в длъжностните характеристики задължения
и отговорности на служителите следва да се разпределят задачите в екипа по отношение на
осъществяване на комуникация с УО на ПРСР и УО на другите оперативни програми,
осъществяването на консултации със заинтересовани бенефициенти, изработване на
вътрешни нормативни актове, изработване на процедури за набиране и подбор на проекти,
водене на деловодна отчетност, създаване и поддържане на регистри и всички други
задължения и ангажименти, свързани с осъществяване на оперативното функциониране на
офиса по реализиране на настоящата стратегия.
3. Разработване на процедури и насоки за кандидатстване, свързани с подбора на
проекти към стратегията за ВОМР.
Преди стартиране на приемите на проекти, „Местна инициативна група Дряново –
Трявна – в сърцето на Балкана“ ще разработи процедури за подбор на проекти.
Процедурите следва да отговарят на принципите на недискриминация и прозрачност.
Процедурите ще спазват изискванията на Постановление № 161 на МС от 4.07.2016 г. за
определяне на правила за координация между Управляващите органи на програмите и
местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с
изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020
г. и са съобразени с условията на Наредба № 22 от 14-ти декември 2015г., касаеща
прилагането на мултифондови стратегии.
Процедурите ще включват няколко компонента, в т.ч. описание на дейностите,
начините и сроковете, в които следва да бъдат изпълнени приемите на проектни
предложения, осъществяване на проверка за административно съответствие и допустимост
и техническа оценка. В процедурите ще бъдат посочени и изискванията към Комисията за
избор на проекти.
Насоките за кандидатстване ще бъдат разработвани от МИГ към всяка процедура за
подбор на проекти. Насоките за кандидатстване ще включват няколко раздела,
включително обща информация за процедурата, минимален и максимален размер на
общите допустими разходи, размер на безвъзмездната финансова помощ, критери за избор
на проекти и др.
Паралелно с това МИГ ще поддържа деловодна система и архив, в които ще се
отразяват и ще могат да бъдат проследявани всички актове на органите на МИГ.
Процедурите и насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани на интернетстраницата на МИГ преди стартрането на поканите за прием на заявления за подпомагане.
В процеса на изпълнение на стратегията, преди обявяването на всяка покана за
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кандидатстване, „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ ще осъществява
дейности по информиране и разясняване на процедурите пред потенциални бенефициенти.
МИГ ще организира и провежда информационни и работни срещи със заинтересовани
страни за да разяснява насоките, изискванията и документите за кандидатстване, както и
ще подпомага процеса на подготовката на проекти на потенциалните бенефициенти. МИГ
ще разработи всички образци на документи, свързани с приема на заявления за финансова
помощ. За постъпилите проекти към стратегията за ВОМР ще бъде създаден и поддържан
на електронен регистър, в който ще се отразява състоянието и движението на всеки проект.
Електронният регистър ще се публикува на електронната страница на МИГ.
Приемите на проектни предложения ще се осъществява по предварително изготвен
график за всяка календарна година – индикативна годишна работна програма (ИГРП) .
ИГРП се разработва от МИГ не по-късно от 30 ноември на предходната година и
публикува на интернет страницата на МИГ.
4. Приемане и подбор на проекти на бенефициенти.
МИГ ще осъществява прием и одобрение на проекти на бенефициенти. Заявленията за
предоставяне на финансова помощ ще се подават в срока, определен в поканата в ИСУН.
По един екземпляр на всеки проект ще се схранява и в офиса на МИГ.
Подборът на проекти ще се осъществява от Комисия за избор на проекти (КИП),
назначена от председяталя на Колективния управителен орган на МИГ. В състава на КИП
ще бъдат включвани служители на МИГ, членове на Колективния върховен орган (КВО)
на МИГ и външни експерти. КИП ще осъществява подбора на проекти на два етапа:
1. Проверка за административно съответствие и допустимост;
2. Техническа оценка на проектните предложения.
5. Наблюдение изпълнението на проектите от бенефициентите.
МИГ ще осъществява наблюдение на изпълнението на проектите и ще предоставя
методическа помощ на получателите на финансова помощ чрез консултации в офиса или
при посещения на място.
Екипът на МИГ ще оказва техническа и методическа помощ при подготовката на
заявки за плащане, както и при изготвяне на доклади и други отчетни документи, свързани
с изпълнението на проекти.
6. Наблюдение и оценка на стратегията.
Ежегодно, през целия период на изпълнение на стратегията МИГ ще изготвя доклади,
анализи, отчети, справки и други във връзка с напредъка по изпълнението на стратегията за
ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 – 2020г. Подробности за процеса на наблюдение и
оценка на стратегията са разписани са в т.8.4. „Описание на системата за мониторинг и
оценка“.
7. Надграждане на капацитет на територията на МИГ.
Повишаването на знанията и уменията са от съществено значение за успешното
прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ.
През целия период на изпълнение на стратегията ще продължат дейностите по
обучение и информиране на екипа по прилагане на стратегията и на местни лидери представители на различни заинтересовани страни.
Дейностите по оживяване на територията включват обучения на екипа и членовете
на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията, организиране на
срещи на МИГ, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с
други МИГ и други, участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската
селска мрежа за развитие на селските райони. Предвижда се, също така, организиране и
провеждане на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери, свързани с
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други. Всички тези дейности ще бъдат
финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено
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от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
8. Популяризиране, информиране и публичност на стратегията за ВОМР.
Дейностите за популяризиране на стратегията за ВОМР целят повишаване
информираността на населението от територията на МИГ и по-активното му участие в
нейното реализиране. Дейностите за популяризиране ще бъдат финансирани по подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Те ще обхващат следните основни елементи:
- проучвания и анализи на територията (териториални, икономически, социални и
други анализи и проучвания);
- създаване и поддръжка на интернет страница;
- създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания
в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с
популяризиране дейността на МИГ;
- отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали,
изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на
МИГ и други.
Дейностите за популяризиране, информиране и публичност ще обхващат
представяне на целите, приоритетите, приложимите мерки, критериите за оценка на
проекти и очакваните резултати от реализирането на стратегията за ВОМР. Специално
внимание ще бъде отделено за популяризиране на стратегията сред уязвимите и
малцинствени групи от населението от територията на МИГ. Въпреки широката подкрепа,
която получи настоящата СВОМР при разработването и одобрението й от местната
общност, е необходимо да се продължат усилията за популяризирането й, особено сред
представителите на уязвимите групи и в по-отдалечените населени места. След
приключване на първите успешно реализирани проекти, темите за информиране и
публичност ще бъдат насочени към споделяне на опита и научени уроци от изпълнението
на проектите от страна на бенефициентите. В обобщаващ вид ще бъдат представяни
резултатите от изпълнението на стратегията и постигането на индикаторите за изпълнение.
По този начин ще бъде проследено въздействието на стратегията за развитие на
територията и подобряване на условията и качеството на живот.
Предложеният механизъм на планиране приема на заявления за подпомагане
(посредством разработваната ежегодно ИГРП), обявяване на покани, приемане и подбор
на проектни предложения, наблюдение и оценка на стратегията, дава възможност за по ефективно планиране на дейностите и задачите от страна на екипа на МИГ през целия
период на изпълнение на стратегията, за по-голяма прозрачност в действията на МИГ,
осигурява възможност на потенциалните бенефициенти да подготвят и подадат качествени
проектни предложения. По този начин ще бъдат постигнати:
• балансирано изпълнение на стратегията в съответствие с планирания финансов ресурс по
приложимите мерки и прилагане на корективни действия в случай на необходимост;
• повишена степен на информираност на населението относно подхода ВОМР;
• активното участие на заинтересованите страни в процеса на прилагане на стратегии за
ВОМР;
• привлечени участници от страна на уязвими и малцинствени групи от населението в
процесите на прилагане на подхода ВОМР;
• въведени иновативни за територията елементи – предмет на настоящата стратегия;
• ефективно дийстваща система за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията.
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8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на Стратегията, която
показва капацитета на Местната инициативна група да изпълни Стратегията, и
описание на специфичната уредба относно оценката:
8.1. Организационна структура на МИГ:
Местна инициативна група Дряново и Трявна в сърцето на Балкана е
неправителствена организация, регистрирана в съответствие със Закона
за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност и в съответствие с изискванията на Наредба
№ 22 от 14-ти декември 2015 г. – като потенциална местна инициативна
група за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР на своята територия.
Органите на сдружението са:
1. Колективен върховен орган (КВО);
2. Колективен управителен орган (КУО).
Екипът по изпълнение на Стратегията се състои от изпълнителен
директор, двама експерти и технически асистент. Счетоводната
отчетност е изнесена като външна услуга.

- организационна
структура/
схема.
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8.2. Управление на МИГ:

- органи за
управление и
контрол;

Органите за управление на сдружението са:
1. Колективен върховен орган (КВО);
2. Колективен управителен орган (КУО).
Управлението се осъществява при спазване на принципите:
1. Изборност;
2. Равнопоставеност;
3. Демократичност;
4. Отчетност и отговорност на органите на Сдружението. Счетоводният
отчет се публикува на сайта на СДРУЖЕНИЕТО.
5. Публичност на дейността на органите на Сдружението.
СДРУЖЕНИЕТО може да създава и други временни и постоянни
структури съобразно интересите и потребностите на членовете на
СДРУЖЕНИЕТО и за постигане на целите му.
Допустимите бенефициенти на Сдружението, критериите за избор и
процедурите за финансиране на проекти на бенефициентите се определят
от правилника и процедурите за подбор на проекти към Стратегията за
ВОМР на МИГ.
Колективният върховен орган е върховен орган за управление на
СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове.
Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския
сектор и представителите на нестопанския сектор имат дял в
колективния върховен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от
имащите право на глас.
Функциите на Колективния върховен орган са следните:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски
внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му
по предложение на Колективния управителен орган;
3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна
дейност и други вътрешни актове, в случай, че последните не бъдат
възложени на други органи;
4. Приема нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, освобождава членовете на
СДРУЖЕНИЕТО, подали молба за доброволно прекратяване на
членството, взема решения за изключване на членове по предложение на
Колективния управителен орган;
5. Определя броя и членовете на Колективния управителен орган, избира
и освобождава същите, избира и освобождава председателя и заместник
– председателя на КУО измежду неговите членове;
6. Приема по предложение на КУО бюджет, основни насоки и програма
за дейността на Сдружението, годишния доклад за дейността и
финансовия отчет на Сдружението, както и годишния отчет на КУО за
дейността му;
7. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени
вноски от членовете на СДРУЖЕНИЕТО;
8. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на
СДРУЖЕНИЕТО;
9. Взема решения за участие в други организации на СДРУЖЕНИЕТО
или за прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО, в съответствие с чл. 32, ал. 1,
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т. 10 от настоящия Устав;
10. При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО взема решение за начина за
разпределянето на останалото имущество – движими вещи и недвижими
имоти и парични средства, след удовлетворяването на кредиторите на
СДРУЖЕНИЕТО;
11. Взема решения за откриване и закриване на клонове по предложение
на КУО;
12. Взема решения по всички други въпроси предвидени в устава и
свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
13. Отменя решенията на Колективния управителен орган на
СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона, устава, добрите нрави,
или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
СДРУЖЕНИЕТО;
14. Взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове;
15. Освобождава предсрочно Председателя и зам. Председателя на КУО
или членове на КУО при злоупотреба с доверието на СДРУЖЕНИЕТО,
нарушаване на Устава или на законите в РБ;
16. Разглежда и решава жалби против решенията на Колективния
управителен орган.
Правата по т. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 13 не могат да се възлагат на други
органи на СДРУЖЕНИЕТО.
Решенията на Колективния върховен орган подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
Решенията на Колективния управителен орган, които са взети в
противоречие със закона, устава, добрите нрави или предходно решение
на Колективния върховен орган, могат да бъдат оспорвани пред
Колективният върховен орган по искане на заинтересованите членове на
СДРУЖЕНИЕТО, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не
по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на
присъствуващите с явно гласуване, като Колективния върховен орган
може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на
членовете на Колективния управителен орган и КС става с явно
гласуване.
Решенията за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване
дейността на СДРУЖЕНИЕТО, за преобразуването му или за сливането
му с други организации с нестопанска цел, се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите на КВО членове на СДРУЖЕНИЕТО.
Колективният управителен орган е колективен орган за управление на
СДРУЖЕНИЕТО.
КУО се състои от 7 лица, членове на сдружението. Юридическите лица,
с изключение на общините, в КУО се представляват от законните им
представители или изрично оправомощени от тях лица.
Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския
сектор и представителите на нестопанския сектор в колективния
управителен орган на сдружението имат дял, непревишаващ 49 на сто от
имащите право на глас.
КУО се избира от КВО за срок от 5 години.
Мандатът на член на КУО може да бъде прекратен предсрочно в
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случаите на трайна и продължителна невъзможност да изпълнява
функциите си, в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест,
отсъствие от страната за повече от три месеца, при три последователни
безпричинни неявявания на заседания на КУО при неизпълнение на
решенията на КВО и КУО, действия против интересите на
СДРУЖЕНИЕТО и при лична молба за освобождаване.
При избора на членове на КУО, трябва да се следват следните принципи:
1. Членовете на КУО от двете общини Дряново и Трявна, са
представени в съотношение 3 : 4.
Членовете на КУО трябва да живеят и/или работят на територията на
една от двете общини на СДРУЖЕНИЕТО и да не са осъждани за
престъпления от общ характер.
Колективен управителен орган се състои от Председател, Заместник
председател и членове. Председателят е представител от община
Дряново, а Заместник- председателят от община Трявна
Колективен управителен орган:
1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО чрез Председателя си, както и
определя обема на представителната власт на Заместник- председателя и
другите негови членове;
2. Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО между две събрания на
КВО;
3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на КВО;
4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
5. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно
устава не спадат в правата на друг орган;
6. Определя адреса на Сдружението;
7. Разработва програма за дейността и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО и
ги предлага за гласуване от КВО;
8. Подготвя проекти за решения на КВО;
9. Подготвя проекти за вътрешно - устройствени актове на
СДРУЖЕНИЕТО;
10. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на
СДРУЖЕНИЕТО, съгласно приетия бюджет;
11. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към
СДРУЖЕНИЕТО;
12. Отчита се за дейността си пред КВО;
13. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на
СДРУЖЕНИЕТО;
14. Определя реда и организира провеждането на дейността на
СДРУЖЕНИЕТО и носи отговорност за това;
15. Определя щатния състав на СДРУЖЕНИЕТО;
16. Внася в КВО молбите за членство и прекратяване на членство в
СДРУЖЕНИЕТО;
17. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към КУО,
секции и клубове за подпомагане на дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и
срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред КУО.
Чл.43. Колективният управителен орган има и следните специфични
функции:
1. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури
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за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;
2. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на
Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във
вътрешни правила и процедури на Сдружението;
3. Не по-късно от 31 декември на предходната година КУО на МИГ
одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен
график за приемите по съответните мерки от Стратегията за ВОМР за
следващата календарна година.
4. 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.
5. Изпълнява бюджета на Сдружението, приет от КВО.
Комисия за избор на проекти (КИП)
Комисията за избор на проекти ще бъде сформирана след одобрение на
Стратегията за Водено от общностите местно развитие. КИП ще бъде
комплектована в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14-ти
декември 2015 г., както следва:
- в състава на КИП ще бъдат включени служители на МИГ, членове на
Колективния върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители;
- членовете на КИП ще са лица, различни от извършилите проверката за
административно съответствие и допустимост и от членовете на
Колективния управителен орган.
- не по-малко от 1/3 от членовете на Комисията ще са членове на
Колективния върховен орган;
- делът на представителите на публичния сектор в Комисията не може да
превишава 50 на сто от имащите право на глас членове;
- външните експерти-оценители трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Екипът по прилагане на Стратегията се състои от четирима човека изпълнителен директор, два броя експерти и технически асистент.
Счетоводната отчетност ще бъде възложена на външна фирмаизпълнител.
Изпълнителният директор и експертите са избрани в съответствие с
изискванията на чл.13, ал.3 и ал. 4 на Наредба № 22 от 14.12.2015 г.
- описание на
позициите и
изискванията
към
изпълнителния
директор и
персонала.

Изпълнителният директор отговаря на следните изисквания:
1. Има завършено висше образование, степен „магистър“;
2. Притежава професионален стаж повече от 5 години;
3. Притежава управленски опит, надвишаващ две години;
Изпълнителният директор има следните функции:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Колективния управителен
орган;
2. Изготвя и предлага за приемане от Колективния управителен орган
перспективна и годишна програма за работа на Сдружението и годишен
проекто-бюджет;
3. Организира набирането на средства за дейността на Сдружението;
4. Сключва трудови и граждански договори и ръководи
административния персонал на Сдружението;
5. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на сдружението му
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бъдат възложени от Колективния управителен орган;
6. Получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е гласуван и
приет от Колективния върховен орган;
7. Ръководи работата на изпълнителния екип на Сдружението;
8. Стимулира ефективната работа на екипа чрез въвеждане на
иновационни методи на работа и управленски подходи;
9. Обобщава резултатите от изпълнението на програмата/проектите и
други дейности и подготвя периодични и годишни Доклади;
10. Съвместно със счетоводителя на организацията следи за правилното
изразходване на средствата по програми и проекти;
11. Осъществява комуникацията с донорските програми на
организацията;
12. Съвместно с техническия сътрудник изготвя и провежда процедури
за избор на изпълнител за доставка и услуги;
13. Осигурява всякаква информация на Колективния управителен орган
за работата на МИГ поотношение на изпълнението на Стратегията за
ВОМР;
14. Следи за промени в нормативната база, касаеща работата на
Сдружението;
15. Следи за възможности за финансиране на проекти и програми в
сферата на развитие на селските райони и генерира идеи за реализиране;
16. Участва в семинари, конференции и други национални и
международни събития и форуми от името на Сдружението; представя
организацията като изготвя презентации и друга информация;
17. Установява и поддържа редовни работни контакти с партньорите и
клиентите на организацията: Общини, НПО, международни организации,
бенефициенти по финансиращите програми на организацията;
18. Предоставя
съвети
и
консултации
на заинтересовани
лица/бенефициенти по приложимите мерки към Стратегията;
19. Предоставя информация за дейността на организацията пред медиите;
20. Извършва и други дейности от своята компетентност;
21. Взема решения в рамките на предоставените му правомощия от
Колективния управителен орган на организацията.
Експертите по прилагане на Стратегията отговарят на изискванията
на чл.13, ал.4 на Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. като:
1. Имат завършено висше образование, степен „магистър“;
2. Притежават професионален стаж, надвишаващ две години.
Експерт 1 ще изпълнява следните функции:
1. Подпомага работата на изпълнителния директор в изпълнение на
дейностите по реализиране на стратегията за ВОМР;
2. Информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните
кандидати;
3. Участва в изготвянето на индикативен график за приемите по
съответните мерки от стратегията за ВОМР;
4. Подготвя покана/и за подбор на проекти;
5. Подготвя указания и образци на документи за кандидатстване за всяка
мярка от Стратегията за ВОМР;
6. Приема заявления за финансова помощ;
7. Извършва преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на
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финансова помощ по Стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 2020 г. и ПМДР;
8. Извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата
помощ;
9. Участва в осъществяването на мониторинг на изпълнението на
проектите и подпомага методически получателите на финансова помощ;
10. Осъществява посещения на място на кандидати и получатели;
11. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за
плащане до ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на
съответната програма и за изготвяне на доклади за отчитане на
изпълнението;
12. Изготвя 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;
13. Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за
ВОМР;
14. Информира своевременно УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите
УО за проблеми, възникнали при изпълнението на Стратегията;
15. Въвежда в ИСУН 2020 информация за проектите в съответствие с
правилата на съответната програма;
16. Участва в изготвянето на последваща оценка за изпълнение на
Стратегията.
17. Следи за промени в нормативната база, касаеща ПРСР и изготвянето
и реализацията на местни стратегии за развитие;
18. При необходимост представлява организацията на срещи и форуми
по покана на партниращи и други организации;
19. Регулярно посещава срещите и обученията организирани от УО на
ПРСР;
20. Извършва и други дейности възложени му от изпълнителния
директор.
Експерт 2 ще изпълнява следните функции:
1. Подпомага работата на изпълнителния директор в изпълнение на
дейностите по реализиранена Стратегията за ВОМР;
2. Информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните
кандидати;
3. Участва в изготвянето на индикативен график за приемите по
съответните мерки от Стратегията за ВОМР;
4. Подготвя покана/и за подбор на проекти;
5. Подготвя указания и образци на документи за кандидатстване за всяка
мярка от Стратегията за ВОМР;
6. Приема заявления за финансова помощ;
7. Публикува електронен регистър на електронната страница на МИГ;
8. Извършва преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на
финансова помощ по Стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 2020 г. и ПМДР;
9. Участва в осъществяването на мониторинг на изпълнението на
проектите и подпомага методически получателите на финансова помощ;
10. Осъществява посещения на място на кандидати и получатели;
11. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за
плащане до ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на
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съответната програма и за изготвяне на доклади за отчитане на
изпълнението;
12. Изготвя 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;
13. Информира своевременно УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите
УО за проблеми, възникнали при изпълнението на Стратегията;
14. Участва в изготвянето на последваща оценка за изпълнение на
Стратегията.
15. Следи за промени в нормативната база, касаеща ПРСР и изготвянето
и реализацията на местни стратегии за развитие;
16. При необходимост представлява организацията на срещи и форуми
по покана на партниращи и други организации;
17. Регулярно посещава срещите и обученията организирани от УО на
ПРСР;
18. Извършва и други дейности възложени му от изпълнителния
директор.
Техническият асистент притежава трудов стаж, надвишаващ две години
и завършено висше образование – степен „магистър“. Техническият
асистент осигурява техническото обслуждане на офиса на МИГ като има
следните специфични функции:
1. Поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат
проследени актовете на органите на МИГ;
2. Създава и поддържа електронен регистър за постъпилите проекти по
Стратегията за ВОМР, в който се отразява състоянието и движението на
всеки проект;
3. За проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на
Стратегия за ВОМР, 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);
4. Окомплектова всички необходими документи съгласно изискванията
на съответната Програма;
5. Наблюдава и следи входящата и изходяща кореспонденция;
6. Оказва съдействие по всички оперативни въпроси в рамките на своите
компетенции;
7. Осъществява техническо администриране изпълнението на сключени
от МИГ договори с бенефициенти;
8. Подпомага подготовката на проекти и проектни предложения от името
на Сдружението;
9. Подпомага подготовката на оферти, договори, допълнения към
договори, както и други документи свързани с тяхното изпълнение;
10. Участва и подпомага организирането на работни срещи, мисии,
командировки, обучения, заседания;
11. Осъществява техническо и логистично съдействие при
окомплектоване на проектните предложения на бенефициентите на МИГ;
12. Участва в информационната и организационна дейност на
Сдружението;
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13. Води кореспонденцията на Сдружението;
14. Осъществява и други дейности, възложени му от изпълнителния
директор.
Счетоводните услуги ще бъдат възложени на външна фирма изпълнител. Специфичните функции се заключават в следното:
1. Изготвя годишния бюджет за дейността на Сдружението на МИГ,
включващ и текущи разходи и разходи за популяризиране на Стратегията
за ВОМР;
2. Изготвя и следи спазването на правила за финансово – счетоводна
дисциплина в организацията;
3. Приема и издава надлежно попълнени счетоводни документи;
4. Съхранява счетоводните документи на МИГ в архив;
5. Завежда счетоводните документи в съответните регистри;
6. Подготвя и подава заявки за плащане, свързани с текущите разходи и
разходите за популяризиране на Стратегията;
7. Изготвя отчети и баланси за съответните финансови периоди;
8. Поддържа регистър за командировъчни заповеди, пътни листи и
всички останали документи издавани от организацията;
9. Удържа и превежда в срок всички данъци, такси, застраховки и други,
изискуеми според действащите закони плащания на МИГ;
10. Изготвя текущи и окончателни финансови отчети, съгласно поети
договорни задължения, пред донорски организации и други контрактори;
11. Изготвя годишни отчети за изпълнението на бюджета на
организацията;
12. Дава консултации на заинтересовани лица по финансовата част на
проектите;
13. Следи за целесъобразното разходване на финансовия ресурс на
Стратегията за ВОМР по мерки и години;
14. Извършва и други дейности, възложени от изпълнителния директор.
8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
Новият програмен период предостави нови възможности и предизвикателства пред
местните инициативни групи в България и другите страни – членки на ЕС. „Водено от
общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите, чрез които Европейските
структурни фондове финансират интегрираното териториално развитие на страната ни за
периода 2014 – 2020 г.. ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване
на местния потенциал. Чрез подхода се цели подобряване качеството на живот и
ускоряване развитието на местните общности в селските райони. ВОМР е инструмент за
участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните,
екологичните и икономическите предизвикателства, пред които днес сме изправени. ВОМР
е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции,
може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща
отговорност за въвеждането им в практиката.
Възползвайки се от възможностите, които подходът ЛИДЕР/ВОМР предоставя на
местната общност за децентрализирано и устойчиво развитие на територията, през месец
ноември 2016 година на територията на двете общини – община Дряново и община Трявна
бе учредена местна инициативна група – „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.
Сдружението има намерение да работи на своята територия чрез прилагане на
многосекторна Стратегия за развитие, която е базирана на характеристиките на района,
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разработена въз основа на местните потребности и потенциал, с включени иновативни
характеристики в контекста на местното развитие.
През периода септември 2016 година – февруари 2017 година на територията на двете
общини бе изпълнен проект, финансиран от подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни
дейности“. За изграждане на своя капацитет за прилагане на стратегията за ВОМР е
реализирана висока степен на предварително консултиране и включване на всички
заинтересовани страни в процеса на създаване на партньорство и разработване на
Стратегията. Проведени са над 5 срещи, семинари, конференции. Проведени са 3 обучения
за екипа на МИГ и за местни лидери, свързани с разработването на Стратегията за ВОМР.
Проведени са 3 на брой обществени обсъждания на варианти на Стратегията за ВОМР.
Изпълнението на проекта бе основополагащ за изграждане на капацитет на местно ниво,
за обучение и укрепване на създаденото партньорство с цел изготвяне и изпълнение на
настоящата стратегия за Водено от общностите местно развитие. По проекта бяха
реализирани 23 публични събития, в т.ч. обучения за екипа и местни лидери,
информационни кампании и срещи, информационни конференции, работни срещи.
Общият брой на участниците на всичките събития е над 350. На всички тези събития бяха
поканени за участие широк кръг от представители на местната общност като по този начин
бяха идентифицирани заинтересованите лица/страни, които имат интерес и ще вземат
активно участие в изпълнение на настоящата Стратегия за развитие. Пред участниците
бяха представени теоретичните аспекти на подхода ВОМР, а на проведените събития за
консултиране и съгласуване на стратегията, с активното участие на местната общност бяха
формулирани основните параметри, включени в настоящата стратегия. В проведените
обществени обсъждания и обучения в процеса на разработване на стратегията са
представени над 70% от определените в анализите заинтересовани страни на територията
на МИГ.
Над 2 % от населението на територията на МИГ подкрепя Стратегията за ВОМР, което
е видно от приложените списъци. По този начин сред местната общност бе представена
базова информация за подхода ВОМР и изграден необходимия капацитет за реализиране
на настоящата Стратегия. МИГ разполага с достатъчно информирани бенефициенти,
способни да реализират проекти по настоящата Стратегия.
В изпълнение на дейностите по проект на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ бе направен подробен анализ на територията на МИГ, включващ географски и
социо-културни характеристики. На базата на направения анализ и проучвания и като бяха
взети под внимание резултатите от проведено анкетиране сред заинтересовани лица от
местната общност, бяха определени секторите, които имат нужда от финансиране и
които бяха отправна точка при избора на мерки и операции, включени в настоящата
Стратегия.
В Колективния върховен орган и Колективния управителен орган на МИГ участват
информирани и обучени лица, представители на широк кръг заинтересовани страни,
характерни за територията, които ще подпомогнат и пряко ще вземат участие в процеса на
реализиране на Стратегията. В екипа по прилагане на Стратегията са включени служители
с натрупан достатъчно професионален опит и компетентности в съответствие с чл.13, ал.3
и 4 на Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г., способни да реализират Стратегията за
развитие. Ангажирането на опитен експертен и управленски екип на МИГ, съвместно с
наемане на доказани външни експерти гарантира успешното изпълнение на Стратегията за
местно развитие.
По отношение на материалната обезпеченост на офиса, МИГ разполага с два офиса – в
гр. Дряново и в гр. Трявна, които са напълно оборудвани с офис-техника и офис-мебели
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(работни бюра, работни и посетителски столове, стелажи и др.); осигурен е неограничен
достъп до интернет. По този начин са осигурени нармални условия за работа на всички
служители с цел осигуряване на нормално изпълнение на дейностите по реализиране на
Стратегията.
В съответствие с изискванията по Наредба № 22, офисите на МИГ са с осигурен
достъп за лица в неравностойно положение, има обособени помещения за работа на екипа,
за заседания и архив, както и зала за организиране на срещи.
На етапа на прилагане на подмярка 19.1 бе изградено местно партньорство с участието
на общините Дряново и Трявна, представители на местния бизнес и нестопанския сектор –
физически и юридически лица. Съгласно изискванията на Наредба № 22 от 14-ти декември
2015 г. нито един от трите сектора не превишава 49%. Настоящата Стратегията е
предназначена да надгражда силните страни в социален, екологичен и икономически план,
вместо само да компенсира наличието на проблеми. За тази цел изграденото местно
партньорство посредством полученото финансиране ще реши как то да бъде разходвано за
развитие на територията.
„МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е осигурила с Решение №
234/30.01.2017г. на Общински съвет на община Дряново и с Решение № 4/25.01.2017г. на
Общинския съвет на община Трявна финансов ресурс за управление на стратегията, който
представлява 4 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за
ВОМР.
В процеса на изпълнение на Стратегията финансовото обезпечение на дейностите на
МИГ ще бъде с безвъзмездна помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“. Финансовата помощ се
предоставя за дейности, които ще допринесат за постигане на следните цели:
- обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на
Стратегия за ВОМР и нейното популяризиране;
- повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и
насърчаване на активното му участие в процеса на прилагане на Стратегии за ВОМР.
По този начин развитието на капацитет на местно ниво ще продължи и в процеса на
изпълнение на Стратегията като за целта ежегодно, през целия период на изпълнение на
Стратегията ще бъдат организирани обучения за екипа и за местни лидери, финансирани от
подмярка 19.4.
8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:
В процеса на изпълнение на Стратегията ще се осъществява мониторинг и оценка върху
цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР и мониторинг и оценка на проекти,
финансирани от настоящата стратегия.
8.4.1. Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР
В съответствие с чл.39, ал.1 на ПМС 161 на МС от 4.07.2016г. Мониторинг за изпълнение
на стратегиите за ВОМР се извършва от УО на ПРСР и МИГ. МИГ ежегодно в срок до 15
февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 –
2020 г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението по чл. 38, годишен
доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР. В доклада се посочват
осъществените дейности за управление на МИГ и за популяризиране на Стратегията,
срещнати проблеми, научени уроци.
Изпълнението на Стратегията се оценява по индикаторите за цялостно изпълнение, в т.ч.
изходни индикатори и индикатори за резултат.
През 2020г. се предвижда извършването на Междинна оценка за изпълнение на
Стратегията. Междинната оценка ще се извърши от външни независими експерти. Целта на
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междинната оценка е да се проследи и анализира прилагането на Стратегията за ВОМР,
включващо периода от момента на подписване на Споразумението за изпълнение до
31.12.2019 г., като на базата на получените резултати ще бъдат формулирани изводи и
препоръки за хода на реализиране на СВОМР до края на срока на реализиране през
настоящия програмен период.
След приключване на периода на прилагане на СВОМР, предстои осъществяването на
Окончателна оценка, която ще бъде възложена на независими външни експерти. На
окончателната оценка ще се направи цялостен количествен и качествен анализ на
изпълнението на Стратегията.
8.4.2. Мониторинг и оценка на проекти, финансирани от Стратегията за ВОМР.
Изпълнението на отделните проекти в рамките на Стратегиите за ВОМР се извършва при
спазване на изискванията на всяка от програмите. В съответствие с чл. 51. (1) на ПМС 161
на МС от 4.07.2016 г. мониторинг върху изпълнението на проекти в рамките на Стратегия
за ВОМР се извършва от МИГ, както и от органите, отговорни за управлението и контрола
на съответната оперативна програма.
Мониторингът и оценката на изпълнението на всеки от проектите ще се осъществява по
количествени индикатори – индикатори за изпълнение и индикатори за резултат, които са
разписани за
всяка една от приложимите мерки. Индикаторите за изпълнение са
свързани пряко с дейностите и целите. Описват във физически единици крайния продукт
от реализацията на дадена дейност. Индикаторите за резултат представляват преките и
непосредствените ефекти, генерирани от изпълнението на стратегията. Те дават
информация за промените, които влияят върху поведението на директните бенефициенти.
Тези индикатори могат да бъдат физически или финансови.
Посещения на място. По всеки проект се осъществяват мониторингови посещения на
място. Посещенията на място се осъществяват от членовете на екипа или на привлечени
външни експерти. Целта на тези посещения е да се установи етапа на изпълнение на
проектите, степента на постигане на предвидените цели и постигнати резултати в
сравнение с планираните индикатори, проверка и одобряване на ефективността на
разходите. В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи и създаване на
трайни насаждения, се прави посещение на място и преди стартирането на проекта.
Резултатите от посещенията на място се документират от извършилия ги служител от
офиса на МИГ или привлечен външен експерт в протоколна форма.
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9. Индикатори за мониторинг и оценка:
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР, включително
брой създадени работни места:
Индикатори по отношение на цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР

Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
на
стратегията

1. Индикатори за изпълнение
Подадени заявления за подпомагане по
Брой
63
мерките от стратегията
Усвоени публични разходи от
Лева
7 343 110,48
стратегията за ВОМР
Общ размер на инвестициите за
Лева
1 500 000,00
иновации (минимум)
2. Индикатори за резултати
Одобрени заявления за подпомагане
Проведени курсове и семинари за
обучение на земеделски и горски
стопани
Подпомогнати земеделски стопанства
Подпомогнати микропредприятия
Подпомогнати малки и средни
предприятия
Дял на постъпилите заявления за
подпомагане, подадени от млади хора
(до 40 г.) и жени
Дял на изпълнени проекти за
подпомагане на уязвими групи от
населението
Защитени видове, за чието опазване се
изпълняват дейности
Брой устойчиви проекти в края на
2023г.
Създадени нови работни места

Източник на
информация
База данни на
МИГ
База данни на
МИГ
База данни на
МИГ
База данни на
МИГ
База данни на
МИГ

Брой

63

Брой

2

Брой

5

Брой

10

Брой

6

%

25

База данни на
МИГ

%

20

База данни на
МИГ

Брой

4

Брой

63

Брой

43

База данни на
МИГ
База данни на
МИГ
База данни на
МИГ

База данни на
МИГ
База данни на
МИГ
Документи на
проектите,
отчети на
бенефициентите
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9.2. Индикатори по мерки:
I. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014 – 2020г.
Индикатори по мярка 1.1. “Професионално обучение и придобиване на умения"
Цел до края
Мерна
Източник на
Индикатор
на
единица
информация
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по мярката
База данни на
Брой
1
МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по
База данни на
Брой
1
мярката
МИГ
Стойност
на
подпомагането
от
База данни на
Лева
25 275,00
Стратегията
МИГ
Проведени курсове от 30 учебни часа
База данни на
Брой
1
МИГ
Проведени семинари – 8 учебни часа
База данни на
Брой
1
МИГ
Брой фермери, участвали в курс от 30
База данни на
Брой
15
учебни часа
МИГ
Брой фермери, участвали в семинар от 8
База данни на
Брой
15
учебни часа
МИГ
2. Индикатори за резултати
Брой фермери, обучени по мярката
База данни и
Брой
30
отчети на МИГ
Предприятия, въвели нови продукти,
База данни и
процеси и технологии в резултат на
Брой
2
отчети на МИГ
проведени обучения

115

Индикатори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Цел до края
Индикатор
на
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Мерна
единица

Брой проекти, финансирани по мярката

Източник на
информация

Брой

5

База данни на
МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

Брой

5

База данни на
МИГ

Стойност
на
Стратегията

Лева

300 000,00

База данни на
МИГ

Брой подпомогнати проекти подадени
от млади земеделски стопани

Брой

2

База данни на
МИГ

Брой
подпомогнати
проекти
в
секторите - производство на плодове
и/или зеленчуци и/или продукция от
животновъдството

Брой

2

База данни на
МИГ

Подпомогнати проекти със свързаност с
други участници от територията

%

20

База данни на
МИГ

Дял на инвестициите, свързани с
постигане
на
съответствие
със
стандартите на Общността

%

20

База данни на
МИГ

Брой

5

База данни и
отчети на МИГ

Брой

5

Брой

2

Брой

1

подпомагането

от

2. Индикатори за резултати
Модернизирани земеделски стопанства
Брой създадени нови работни места
Предприятия,
въвели
нови
за
територията продукти и/или процеси
и/или технологии
Стопанства,
производство

въвели

биологично

База данни и
отчети на МИГ
База данни и
отчети на МИГ
База данни и
отчети на МИГ
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Индикатори по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по мярката
База данни на
Брой
2
МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по
База данни на
Брой
2
мярката
МИГ
Стойност на осигуреното финансиране
База данни на
Лева
100 000,00
от стратегията
МИГ
2. Индикатори за резултати
Дял на инвестициите, свързани с
База данни на
%
100
опазване на околната среда
МИГ
Брой
проекти
насърчаващи
кооперирането и интеграцията между
База данни на
земеделските
производители
и
Брой
2
МИГ
предприятия
от
хранително
–
преработвателната промишленост
Предприятия,
въвели
нови
за
База данни и
територията продукти и/или процеси
Брой
1
отчети на МИГ
и/или технологии
Брой създадени нови работни места
База данни и
Брой
2
отчети на МИГ
Предприятия,
предлагащи
готова
База данни и
Брой
2
продукция на територията на МИГ
отчети на МИГ
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Индикатори по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Цел до края
Мерна
Източник на
Индикатор
на
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по мярката
База данни на
Брой
10
МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по
База данни на
Брой
10
мярката
МИГ
Стойност на подпомагането с публични
База данни на
Лева
873 425,00
средства от Стратегията
МИГ
Брой проекти подадени от млади хора –
База данни на
Брой
3
до 40г.
МИГ
2. Индикатори за резултати
База данни на
Брой проекти свързани с развитие на
МИГ и
%
100
местния бизнес/услуги
документи на
проектите
База данни на
Брой проекти свързани или допълващи
МИГ и
Брой
3
друг проект към Стратегията
документи на
проектите
Брой проекти свързани с развитието на
База данни на
туризма на територията
Брой
3
МИГ документи
на проектите
Създадени нови работни места
База данни и
Брой
10
отчети на МИГ
Проекти, които предлагат нов,
Документи на
несъществуващ до момента продукт
проектите,
Брой
5
или услуга на територията на МИГ
отчети на
бенефициентите
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Индикатори по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по мярката
База данни на
Брой
6
МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по
База данни на
Брой
3
мярката
МИГ
Стойност на подпомагането с публични
База данни на
Лева
1 000 000,00
средства от стратегията
МИГ
2. Индикатори за резултати
Население на територията, обхванато
База данни и
%
50
от подобрените услуги по мярката
отчети на МИГ
Брой изпълнени проекти, свързани с
База данни и
образователна
и/или
спортна
Брой
1
отчети на МИГ
инфраструктура
Брой изпълнени проекти, свързани с
подобряване
на
публичната
База данни и
Брой
4
инфраструктура
на
обекти
за
отчети на МИГ
предоставяне на обществени услуги
Брой изградени/обновени сгради и
База данни и
Брой
1
съоръжения свързани с културата
отчети на МИГ
Проекти, които задоволяват
База данни и
потребностите на уязвими групи от
Брой
3
отчети на МИГ
населението
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Индикатори по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по мярката
Брой
5
База данни на
МИГ
Стойност на подпомагането от
Лева
300 000,00 База данни на
Стратегията
МИГ
2. Индикатори за резултати
Население в територията, което се
%
30
База данни и
ползва от подобрените услуги
отчети на МИГ
Проекти, насочени към създаване на
Брой
5
База данни и
туристически услуги
отчети на МИГ
Проекти, които са иновативни за
Брой
2
База данни и
територията
отчети на МИГ
Проекти,
които
задоволяват
Брой
2
База данни и
потребностите на уязвими групи от
отчети на МИГ
населението
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Индикатори по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
База данни на
Брой проекти, финансирани по мярката
Брой
2
МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по
База данни на
Брой
2
мярката
МИГ
Документи на
Стойност на подпомагането с публични
проектите,
Лева
50 000,00
средства от стратегията
отчети на
бенефициентите
2. Индикатори за резултати
Проектите са насочени към запазване и
База данни и
развитие на културно-историческо
%
100
отчети на МИГ
наследство
Принос на проекта към целите и
База данни и
%
100
приоритетите на Стратегията
отчети на МИГ
Проектите популяризират местната
База данни и
%
100
идентичност
отчети на МИГ
Проектите спомагат за запазването на
База данни и
духовния и културния живот на
%
100
отчети на МИГ
населението на територията на МИГ
Проектите решават проблеми,
База данни и
идентифицирани в общинския план за
%
100
отчети на МИГ
развитие
Проектите са обвързани с
База данни и
реализирането на други проекти,
Брой
1
отчети на МИГ
финансирани по СМР
Проекти, които задоволяват
Брой
1
База данни и
потребностите на уязвими групи от
отчети на МИГ
населението
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Индикатори по мярка 8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и
екологичната стойност на горските екосистеми“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по мярката
Брой
1
База данни на
МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по
Брой
1
База данни на
мярката
МИГ
Публичен принос от стратегията за
Лева
85 000,00
Документи
на
ВОМР
проектите,
отчети
на
бенефициентите
2. Индикатори за резултати
Документи
на
Проекти,
които
подобряват
проектите,
устойчивостта
и
екологичната
Брой
1
отчети
на
стойност на горските екосистеми
бенефициентите,
Документи
на
Проектите са за увеличаване на
про-ектите,
привлекателността
на
гората
и
%
100
отчети
на
залесената площ за отдих и почивка
бенефициентите,
Документи
на
Принос на проекта към целите и
проектите,
%
100
приоритетите на стратегията
отчети
на
бенефициентите,
Документи
на
Проектите
са
обвързани
с
проектите,
реализирането на други проекти,
%
100
отчети
на
финансирани от стратегията
бенефициентите
Документи
на
проектите,
Създадени нови работни места
Брой
1
отчети
на
бенефициентите
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Индикатори по мярка 8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
База данни на
Брой проекти, финансирани по мярката
Брой
5
МИГ
Брой бенефициенти, подпомогнати по
База данни на
Брой
5
мярката
МИГ
Публичен принос от стратегията за
База данни на
Лева
200 000,00
ВОМР по тази мярка
МИГ
2. Индикатори за резултати
Документи на
Проектите оказват обоснован принос
проектите,
върху устойчивото управление на
%
100
отчети на
горите
бенефициентите,
Документи на
Проектите са за преработка на
проектите,
собствени суровини или суровини от
%
100
отчети на
местни доставчици
бенефициентите,
Документи на
Принос на проекта към целите и
проектите,
%
100
приоритетите на стратегията
отчети на
бенефициентите,
Документи на
Проектите са обвързани с
проектите,
реализирането на други проекти,
брой
1
отчети на
финансирани по стратегията
бенефициентите
Документи на
проектите,
Създадени нови работни места
Брой
2
отчети на
бенефициентите
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II. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПОС 2014 – 2020г.
Мярка ОПОС 109: „Опазване на околната среда и защитаване на
местообитанията на територията на МИГ Дряново и Трявана в сърцето на
Балкана“
Цел до края
Мерна
Източник на
Индикатор
на
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по
Брой
4
База данни на МИГ
мярката/
Брой бенефициенти,
Брой
2
База данни на МИГ
подпомогнати по мярката
Документи на проПубличен принос от стратегията
Лева
447 202,48 ектите, отчети на
за ВОМР
бенефициентите
2. Индикатори за резултати
Видове, за чието опазване се
Брой
4
База данни на МИГ
изпълняват дейности
Площ на местообитания на
видове, подкрепени с цел
Хектара
3 810,85
База данни на МИГ
постигане на по-добра степен на
съхраненост
Проекти с ясно обосновано пряко
Документи на проположително въздействие върху
%
100
ектите, отчети на
опазване на околната среда
бенефициентите
Проекти чиито цели отговарят на
Документи на проосновните цели и приоритети на
%
100
ектите, отчети на
стратегията
бенефициентите
Документи на проПроекти довели до реклама на
%
100
ектите, отчети на
територията
бенефициентите
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III. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПНОИР 2014 – 2020г.
Мярка ОПНОИР 01 „Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“
Ме Цел до
рна
края
Източник на
Индикатор
еди
на
информация
ниц стратег
а
ията
1. Индикатори за изпълнение
Бро
База данни на
Брой проекти, финансирани по мярката/
5
й
МИГ
Бро
База данни на
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
5
й
МИГ
Лев 520 000 База данни на
Публичен принос от стратегията за ВОМР
а
,00
МИГ
Брой
деца,
ученици
и
младежи
от
Документи на
маргинализирани
общности
(вкл.роми), Бро
про-ектите,
20
участващи в мерки за образователна интеграция и й
отчети на
реинтеграция.
бенефициентите
2. Индикатори за резултати
Дял на педагогическите специалисти, от
Документи на
включените в дейности по оперативната
про-ектите,
%
90
програма, квалифицирани за работа в
отчети на
мултикултурна среда
бенефициентите
Дял на получилите (включително роми)
удостоверения за успешно завършени курсове по
Документи на
ограмотяване или за усвояване на учебно
про-ектите,
%
80
съдържание, предвидено за изучаване в класове от
отчети на
прогимназиалния етап на основното образование
бенефициентите
по ОП;
Документи на
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства
Бро
(включително роми), интегрирани в
20
проектите, отчети
й
образователната система
на бенефициенти
Документи на
Проекти с включено допълнително обучение по
%
20
проектите, отчети
български език за децата и учениците
на бенефициенти
Документи на
Проекти за реинтегриране в образователната
%
40
проектите, отчети
система на лица от етническите малцинства
на бенефициенти
Документи на
Проекти за преодоляване на негативни
проектите, отчети
обществени нагласи, основани на етнически
%
100
на
произход и културна идентичност
бенефициентите
Проекти за повишаване на капацитета на
Документи на
педагогическите специалисти за работа в
%
60
проектите, отчети
мултикултурна среда
на бенефициенти
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IV. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014 – 2020г.
Индикатори по мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините
Дряново и Трявна“
Цел до
Мерна
края на
Източник на
Индикатор
единиц
стратеги
информация
а
ята
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

2

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

Публичен принос от стратегията за ВОМР

Лева

2
400 000
,00

База данни на МИГ
Отчети на
бенефициенти

Безработни участници на възрастот 30 до 54г.
Брой
вкл.
Безработни участници на възрастот 30 до 54 г.
вкл. с ниско образование (под средното - ISCED
Брой
3)
Безработни участници, вкл. продължително
безработни, или неактивни участници, извън
Брой
образование и обучение, над 54 г.
Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл.,
Брой
извън обучение или образование
Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с
Брой
основна или по-ниска образователна степен
Безработни участници на възраст до 29 г. вкл.,
Брой
със завършено средно или висше образование
2. Индикатори за резултати

8

База данни на МИГ

4

База данни на МИГ

2

База данни на МИГ

2

База данни на МИГ

2

База данни на МИГ

6

База данни на МИГ

Участници на възраст от 30 до 54г. вкл.,
започнали работа, вкл. като самонаети, при
напускане на операцията

Брой

4

Участници на възраст от 30 до 54г.вкл, с ниско
образование (под средното - ISCED 3), започнали
работа, вкл. като самонаети, при напускане на
операцията

Брой

2

Участници на възраст над 54 г., започнали
работа, вкл. като самонаети, при напускане на
операцията

Брой

1

Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл.,
които при напускане на операцията имат работа,
включително като самостоятелно заети лица

Брой

1

Брой

1

Брой

3

Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с
основна или по-ниска образователна степен,
които при напускане на операцията имат работа,
включително като самостоятелно заети лица
Безработни участници на възраст до 29 г. вкл.,
със завършено средно или висше образование,
които при напускане на операцията имат работа,
включително като самостоятелно заети лица

Документи на
бенефициентите и
доклади за
мониторинг
Документи на
бенефициентите и
доклади за
мониторинг
Документи на
бенефициентите и
доклади за
мониторинг
Документи на
бенефициентите и
доклади за
мониторинг
Документи на
бенефициентите и
доклади за
мониторинг
Документи на
бенефициентите и
доклади за
мониторинг
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Мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на
територията на общините Дряново и Трявна“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по
Брой
4
База данни на МИГ
мярката/
Брой бенефициенти,
Брой
4
База данни на МИГ
подпомогнати по мярката
Документи на
Публичен принос от стратегията
Лева
400 000,00 проектите, отчети на
за ВОМР
бенефициентите
Брой предприятия, получили
Брой
4
База данни на МИГ
подкрепа
2. Индикатори за резултати
Проекти с осигуряване на
Документи на
организиран транспорт от
проектите, отчети на
работодателя до и от работното
Брой
1
бенефициентите
място за заетите в съответното
предприятие лица
Проекти с включено придобиване
Документи на
на стандарти за безопасни условия
Брой
1
проектите
на труд
Проекти с дейности за обучение
Документи на
на работниците и служители
проектите, отчети на
Брой
1
относно специфичните рискове за
бенефициентите
здравето
Брой проекти, водещи до
Документи на
подобряване достъпа до заетост и
Брой
4
проектите, отчети на
качеството на работните места
бенефициентите
Осигурявани възможности за
Документи на
въвеждане на гъвкави форми на
Брой
1
проектите, отчети на
заетост
бенефициентите
Брой предприятия, въвели нови
Документи на
процеси за безопасни и
Брой
4
проектите, отчети на
здравословни условия на труд
бенефициентите
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Мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на
територията на общините Дряново и Трявна“
Цел до края
Мерна
Източник на
Индикатор
на
единица
информация
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по
Брой
3
База данни на МИГ
мярката/
Брой бенефициенти, подпомогнати по
Брой
3
База данни на МИГ
мярката
Документи на проПубличен принос от стратегията за
Лева
286 408,00
ектите, отчети на
ВОМР
бенефициентите
Документи на проДруги хора в неравностойно
Брой
10
ектите, отчети на
положение
бенефициентите
2. Индикатори за резултати
Документи на проБрой на обхванатите от мярката
Брой
30
ектите, отчети на
неактивни лица
бенефициентите
% от
обхванан
Документи на проПовишен социален статус на
ите от
100
ектите, отчети на
маргинализирани общности
мярката
бенефициентите
лица
% от
обхванан
Документи на проПодобрен достъп до заетост на
ите от
100
ектите, отчети на
маргинализирани общности
мярката
бенефициентите
лица
% от
Подобрено социалното и здравно
обхванан
Документи на просъстояние на маргинализирани
ите от
100
ектите, отчети на
общности
мярката
бенефициентите
лица
Финансиране на неактивни лица по
Документи на проприоритет „Подобряване достъпа до
%
100
ектите, отчети на
социални и здравни услуги”
бенефициентите
Проекти включващи активиране на
Документи на промаргинализирани общности за
%
100
ектите, отчети на
тяхното интегриране
бенефициентите
Документи на
Принос на проекта към целите и
%
100
проектите, отчети на
приоритетите на Стратегията
бенефициентите
Участници в неравностойно
положение, които при напускане на
операцията са започнали да търсят
Документи на
работа, или имат работа, или са
Брой
10
проектите, отчети на
ангажирани с образование/ обучение
бенефициентите
или са получили квалификация или са
включени в социални и здравни
услуги
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Мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на
общините Дряново и Трявна“
Цел до края
Мерна
Източник на
на
Индикатор
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по
Брой
2
База данни на МИГ
мярката/
Брой бенефициенти,
Брой
2
База данни на МИГ
подпомогнати по мярката
Документи на проПубличен принос от стратегията
Лева
400 000,00 ектите, отчети на
за ВОМР
бенефициентите
Документи на проНеактивни или безработни
Брой
10
ектите, отчети на
участници
бенефициентите
2. Индикатори за резултати
Документи на проПроекти включващи заетост на
%
100
ектите, отчети на
уязвими групи
бенефициентите
Броя на заетите в социалните
Документи на пропредприятия, след получена
Брой
10
ектите, отчети на
подкрепа
бенефициентите
Документи на проПроекти включващи обучения на
%
100
ектите, отчети на
заетите лица
бенефициентите
Документи на
Проекти включващи маркетинг и
%
100
проектите, отчети на
реклама на територията
бенефициентите
Документи на
Принос на проекта към целите и
%
100
проектите, отчети на
приоритетите на Стратегията
бенефициентите
Неактивни и безработни участДокументи на
ници в заетост след приключване
Брой
5
проектите, отчети на
на операцията
бенефициентите
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V. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК 2014 – 2020г.
Индикатори по мярка ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в
МСП на територията на МИГДряново и Трявна в сърцето на Балкана“
Цел до края
Мерна
Източник на
Индикатор
на
информация
единица
стратегията
1. Индикатори за изпълнение
Брой проекти, финансирани по
Брой
6
База данни на МИГ
мярката
Брой бенефициенти,
Брой
6
База данни на МИГ
подпомогнати по мярката
Публичен принос по мярката
Лева
1 955 800,00 Документи на МИГ
Частни инвестиции, допълващи
EUR
111 111,00 Документи на
публичната подкрепа за
проектите, отчети на
предприятията (безвъзмездни
бенефициентите
средства)
2. Индикатори за резултати
Брой успешно изпълнени проекти
Брой
6
Документи на МИГ
Проекти с обосновано
Брой
6
Документи на
положително въздействие върху
проектите, отчети на
опазването на околната среда
бенефициентите
Проекти с ясно обосновано пряко
Брой
4
Документи на
положително въздействие върху
проектите, отчети на
насърчаване използването на
бенефициентите,
информационни технологии
Проекти с обосновано пряко
%
50
Документи на
положително въздействие върху
проектите, отчети
енергийна ефективност
Проекти,
които
решават
%
100
Документи на
проблем, идентифициран като
бенефициентите
такъв
при
анализите
на
територията
Проекти, въвели иновативни за
%
50
Документи на
територията
проектите
технологии/продукти
Проекти за разнообразяване на
Брой
2
Документи на
съществуващите продукти и/или
проектите
услуги
Проекти за подобряване на
Брой
4
Документи на
ресурсната ефективност
проектите
Създадени работни места
Брой
6
Документи на
проектите
Брой успешно изпълнени проекти
Брой
6
База данни на МИГ
Брой предприятия получващи
Брой
6
База данни на МИГ
безвъзмездни средства
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10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:
Подробно описание на съответствието с хоризонталните политики на ЕС на Стратегията
за ВОМР е представено в Приложение 8.
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:

- прилагане на
принципа на
равенство
между
половете;

- допринасяне
за
утвърждаване
на принципа на
равните
възможности;

- създаване на
условия за
превенция на
дискриминаци
ята.

Равенството между жените и мъжете е една от целите на Европейския
съюз. Стратегията за Водено от общностите местно развитие предвижда
поредица от мерки за прилагане на принципите за равенство между
мъжете и жените. За целите на настоящата Стратегия жените участват
равнопоставено с мъжете при вземането на решения, при тяхното активно
участие в Колективния върховен орган и Колективен управителен орган на
МИГ. При одобрението на проекти, финансирани от Стратегията,
проектите ще се оценяват единствено по качествени характеристики, без
да се взема под внимание половата принадлежност на кандидата. При
реализиране на проекти в обществената и социална сфера ще се следи
дали обхванатите от проектите целеви групи покриват принципите за
равнопоставеност на половете.
Принципът на равните възможности включва система от специални
мерки, които целят да компенсират изоставането, произтичащо от расовия
или етнически произход, възраст или друга характеристика, която може да
доведе до третирането на личността несправедливо.
Принципът на равните възможности е спазен при структурирането на КВО
и КУО на МИГ. Този принцип ще се прилага при одобрението на проекти
от МИГ като подбора на проекти ще се осъществява единствено по
качествените характеристики и всички кандидати ще бъдат напълно
равнопоставени при осигуряването им на възможности за финансиране на
проекти от настоящата Стратегия.
Равни възможности ще бъдат осигурени от страна на МИГ при
организирането на обучения, семинари, информационни срещи за местни
лидери и други мероприятия, финансирани от подмярка 19.4.
Превенцията срещу дискриминация е една от основните хоризонтални
политики на ЕС. Следвайки политиките на ЕС Р България през 2004
година приема Закон за защита от дискриминация. Този закон урежда
защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното
предотвратяване.
Стратегията за развитие на сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето
на Балкана“ ще спазва коректно Закона за защита от дискриминация като
МИГ е въвела комплекс от мерки, съпътстващи цялостния процес на
реализиране на настоящата Стратегия.

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два основни
аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от страната с
ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и
Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско законодателство в тази
област.
Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е
напълно съобразена с Третия национален план за действие по изменение на климата като
подпомага изпълнението на заложените политики и мерки за постигане на целите на
страната по отношение изменението на климата.
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10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
В България делът на населението, живеещо в риск от бедност или социална изолация е
висок като най-засегнати са слабо населените територии на селските райони. По-високият
риск от бедност в селските райони се дължи на по-ниска заетост на трудоспособното
население, по-висока безработица, по-ниска образователна степен на населението и пониски доходи. Рискът от бедност и социална изолация е по-висок при ромския етнос и
дългосрочно безработните, възрастното население и хората с увреждания.
Посочените характеристики са типични за населените места, обхванати от територията на
МИГ, затова настоящата Стратегия предвижда комплекс от мерки, насочени към
повишаване на заетостта и конкурентоспособността на местната икономика.
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:
През настоящия програмен период МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана ще
изпълнява мултифондова Стратегия за развитие, финансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, посредством ПРСР 2014 – 2020 г., Европейския
социален фонд, посредством ОПРЧР 2014 – 2020 г. и ОПНОИР 2014 – 2020 г., Европейсия
фонд за регионално развитие, посредством ОПИК 2014 – 2020 г. и Кохезионен фонд на ЕС
посредством ОПОС 2014 – 2020 г..
Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“
съответства и подкрепя реализирането на всичките шест общи приоритета на ЕС за
развитие на селските райони: поощряване на трансфера на знания и иновациите в
селското и горското стопанство и в селските райони; повишаване на
жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и
насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на
горите; насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение
към животните и управлението на риска в селското стопанство; възстановяване,
опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването
към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и
горското стопанство и в сектора на храните; насърчаване на социалното приобщаване,
намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
За периода 2014-2020 г. Европейския социален фонд (ЕСФ) е съсредоточен върху няколко
тематични цели на политиката на сближаване, в т.ч.: Насърчаване на заетостта и
подкрепа за мобилността на работната сила; Насърчаване на социалното приобщаване и
борба с бедността; Инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия
живот. Стратегията за ВОМР на МИГ посредством прилагането на мерки, финансирани от
ОП РЧР 2014 – 2020 г. и ОПНОИР 2014 – 2020 г. ще окаже въздействие върху постигането
на посочените тематични цели.
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) съсредоточава инвестициите си върху
няколко ключови приоритетни области, включително подкрепа за малките и средните
предприятия (МСП). Стратегията за ВОМР посредством прилагането на Мярка 2.2.,
финансирана от ОПИК 2014 – 2020 г. цели да ускори темпа на растеж („бърз― растеж“) и
следва да създаде възможности за повишаване на продуктивността на предприятията.
Прилагането на Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от
мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, финансирана от ОПОС 2014 – 2020 г. ще
допринесе за запазване и подобряване на природозащитното състояние на видове и
местообитания, предмет на опазване съгласно Директива 92/43/ЕИО, находящи се на
територията на МИГ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
към стратегията за ВОМР
на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
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№

EKATE

Наименование на населеното място

Приложение 1
Брой жители
към 31.12.2016г.

Община Дряново
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

02378
07185
12677
14458
14762
14859
15223
15357
15463
16479
17350
18397
20660
21261
21395
22352
22397
23042
23947
30418
32319
32812
35465
36261
36628
36751
38710
40316
40587
46485
47127
51439
55703
56023
61296
61529
62726
63330
63447

с.Балванците
с.Бучуковци
с.Царева ливада
с.Ганчовец
с.Геня
с.Геша
с.Глушка
с.Гоздейка
с.Големи Българени
с.Горни Върпища
с.Гостилица
с.Гърня
с.Денчевци
с.Длъгня
с.Добрените
с.Долни Върпища
с.Долни Драгойча
с.Доча
гр.Дряново
с.Зая
с.Игнатовци
с.Искра
с.Каломен
с.Караиванца
с.Катранджии
с.Керека
с.Косарка
с.Крънча
с.Куманите
с.Малки Българени
с.Маноя
с.Нейчовци
с.Пейна
с.Петковци
с.Раданчето
с.Радовци
с.Ритя
с.Руня
с.Русиновци

2
1
625
167
1
11
18
23
7
9
308
1
19
44
2
2
8
6
6887
54
4
6
5
37
32
72
49
6
4
1
38
1
6
4
6
123
6
30
5
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
№

65162
66768
66977
67934
70696
73465
81726
83555
87463

с.Саласука
с.Скалско
с.Славейково
с.Соколово
с.Сяровци
с.Туркинча
с.Чуково
с.Шушня
с.Янтра
712 Община Дряново

EKATE Наименование на населеното място

21
78
69
35
1
35
13
5
88
8975
Брой жители
към 31.12.2016г.

Община Трявна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

00117
00641
02563
02943
03513
04025
06241
07404
07421
10344
10570
14310
15196
16506
16609
20078
21035
21378
22486
22527
22993
23279
23594
27526
30733
34062
36720
36988
36991
37890

с.Азманите
с.Армянковци
с.Бангейци
с.Бахреци
с.Белица
с.Бижовци
с.Брежниците
с.Бърдарите
с.Бърдени
с.Веленци
с.Велчовци
с.Гайдари
с.Глутниците
с.Горни Дамяновци
с.Горни Радковци
с.Даевци
с.Димиевци
с.Добревци
с.Долни Радковци
с.Долни Томчевци
с.Дончовци
с.Драгневци
с.Драндарите
с.Енчовци
с.Зеленика
с.Йововци
с.Кашенци
с.Киселковци
с.Кисийците
с.Койчовци

7
5
31
6
30
6
7
2
10
6
4
1
1
4
1
2
2
12
1
4
7
4
10
22
5
3
7
1
30
4
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

38234
39685
40364
46512
46869
47072
47384
48177
49271
51603
52355
52369
53477
54523
56304
56719
58284
61323
61409
61649
61916
62120
62308
63210
65735
66344
67427
68624
68823
70007
72535
72669
73403
76220
77459
80114
81058
87117
0735

с.Конарското
с.Креслювци
с.Кръстец
с.Малки Станчовци
с.Малчовци
с.Маневци
с.Маруцековци
с.Милевци
с.Мръзеци
с.Николаево
с.Ножерите
с.Носеите
с.Околиите
с.Ошаните
с.Генчовци
гр.Плачковци
с.Престой
с.Радевци
с.Радино
с.Раевци
с.Райнушковци
с.Ралевци
с.Рашовите
с.Руевци
с.Свирци
с.Сечен камък
с.Сливово
с.Стайновци
с.Станчов хан
с.Стръмци
с.Тодореците
с.Томчевци
гр.Трявна
с.Фъревци
с.Христовци
с.Чакалите
с.Черновръх
с.Явор
Община Трявна

1
2
1
3
1
6
4
13
7
6
1
2
8
2
9
1572
23
34
2
1
2
2
1
4
2
8
1
2
23
1
2
2
8543
7
5
8
50
1
10597
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Приложение 2
Проведени събития за популяризиране на процеса и подготовка на стратегията за
ВОМР в изпълнение на дейности по проект по подмярка 19.1. „Помощ за
подготвителни дейности”
Вид мероприятия
Населено място и дата на
Брой
провеждане
Проведени
срещи,
семинари,
11
конференции:
1. Информационни срещи по дейност 1.1. 1. гр. Дряново – 17.10.2016г.;
2. гр. Трявна – 17.10.2016г.;
2
2. Информационни срещи/семинари по 3. гр. Дряново – 26.10.2016г.;
дейност 1.3.
4. гр. Трявна – 26.10.2016г.
2
3. Информационни
конференции
по 5. гр. Дряново – 27.10.2016г.;
дейност 1.4.
6. гр. Трявна – 28.10.2016г.;
2
4. Работни срещи по дейност 4.1
7. гр. Дряново – 18.10.2016г.;
8. гр. Трявна – 19.10.2016г.
2
5. Информационни срещи по дейност 4.3 9. гр. Дряново – 18.11.2016г.;
10. гр. Трявна – 18.11.2016г.;
11. гр. Плачковци - 22.11.2016г.;
3
Проведени обучения за екипа на МИГ и
за
местни
лидери,
свързани
с
3
разработването на стратегията за
ВОМР:
1. Двудневно обучение за екипа – дейност 1. Гр. Дряново –12 и 13.01.2017г.;
1
2.1;
2. Обучение за местни лидери – дейност 2. Гр. Дряново – 08.11.2016г.;
2.2.
3. Гр. Трявна – 09.11.2016г.
2
Проведени обществени обсъждания –
3
дейност 4.4.:
1. гр. Дряново – 15.12.2016г.;
1
2. гр. Трявна – 16.12.2016г.;
1
3. гр. Плачковци – 16.12.2016г.
1
Общ брой проведени събития:
17
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Приложение 3
Подробна географската и социо-икономическа характеристика на територията
Географска и социо-икономическа характеристика на територията
„Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, включва
всички населени места в обхвата на общините Дряново и Трявна.
Районът се характеризира с разнообразни природно-географски, социо-културни и
икономически особености, които формират специфичния облик на МИГ.
Релефът е разнообразен, силно разчленен и пресечен. Наблюдават се поредица от
долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове.
Надморската височина варира от 180м. н. в. до 1 488м. н. в. Най-високата точка е връх
„Бедек” с надморска височина 1 488м. по централното било на Стара планина.
Територията на МИГ попада в зоната на умерено-континенталния климат.
Характеризира се с по-високи минимални температури през лятото в сравнение с тези
за страната. Горите влияят върху намаляването на температурите през лятото и
запазване на по – високи температурни стойности през зимата.
Територията е разположена върху карстов терен, определящ наличието на
множество пещери, понори, въртопи и кари. Оформени са група от пещери („Андъка“
и „Поличките“), от които с най-голямо значение е „Бачо Киро“. Районът е
сравнително беден на полезни изкопаеми. Съществуват няколко строителни кариери,
основно за добив на камъни.
Съчетанието между релеф, климат, скален състав, почви и растителност са
основни фактори за формирането и териториалното разпределение на водите. Дебитът
на реките е малък, с дъждовно-снежен режим – с пролетен максимум и есенен минимум
на оттока. Но в сравнение с останалите райони на Предбалкана е с по-голяма водност,
което се дължи на специфичните геолого – морфоложки и климатични особености.
Засилването на поройността и ерозионните процеси по поречията на реките е
вследствие от пролетните дъждове и бързото топене на снежната покривка.
На територията не се наблюдава голямо почвено разнообразие. Основната
преобладаваща почвена покривка е от сиви горски почви. Сивите горски почви се
образуват в условията на умереноконтинентален климат и имат ясно изразен хумусен
хоризонт, притежават неблагоприятни физикомеханични свойства. Почвеният пласт е
тънък с пепеляв цвят.
По долините на реките има наличие на алувиални и делувиални почви, предимно
по поречието на река Янтра и река Дряновска. Намират се на заливните тераси на
реките и са богати на скални материали и хумусни вещества. На места се наблюдава
присъствие на хумусно-карбонатни почви (рендзини).
Климатът е умерено-континентален. Лятото е горещо със средна юлска
температура около 21° С, а зимата е студена със средна януарска температура 1,3° С.
Средната годишна температура е 10° С.
По отношение на водните ресурси, територията се отнася към хидроложката
област с умереноконтинентално климатично влияние. По територията протичат реките
Янтра, Дряновска, река Тревненска - приток на река Янтра и техните многобройни
притоци, от които Андъка, Рамадана, Мала дрянка и други. Те попадат в
Черноморската отточна област като притоци на река Дунав. Река Янтра (286 км.) е
втора по големина река на Дунавската водосборна област в България. Тя се използва за
напояване и отделни промишлени дейности. На река Янтра са изградени две водни
електрически централи - ВЕЦ „Янтра” и ВЕЦ „Каломен”.
Флората е представена от дървесна храстовидна растителност, пасища и ливади.
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Тя обхваща пояса на ксеротермните гори. Преобладават широколистни гори и смесени
гори. От горите изобилстват дъб, цер, бук, бряст, габър, явор, осен. От иглолистните
представители са бор и ела. От храстовите съобщества преобладават тези на
смрадликата, дрян, глог, шипка, трън. Различните природо-географски елементи като
релеф, почвен състав, подпочвени и речни води създават чудесна предпоставка за
отглеждане на орехи, сливи, череши, вишни, праскови.
По теченията на реките са разпространени върба и топола. Тревната растителност
е представена от садина, полевица, ливадина и др.
Фауната е от евросибирски и европейски тип, докато средиземноморски видове
има малко поради бариерната роля на Стара планина. Сред бозайниците най-популярни
са благороден елен, сърна, див заек, дива свиня, сънливецът, язовецът и горската
мишка, а сред птиците - фазан, яребица, орел, сокол, скорци, дроздове и др.; прелетни
птици - пъдпъдък, гълъб, гургулица. Това създава добри предпоставки за развитие на
ловен туризъм. От местните фаунистични видове най-разпространени са златка, лисица,
таралеж и др.. Представители на влечугите тук са обикновената усойница, смокътмишкар и слепокът. От земноводните най-често срещани са пъстрия дъждовник и
алпийския тритон, а от безгръбначните - карпатски и северни пеперуди, паяци,
бръмбъри.
Икономическото състояние на област Габрово, на територията на която са
разположени община Дряново и община Трявна като цяло е задоволително на фона на
икономическото развитие на страната. Благоприятното местоположение на територията
МИГ обуславя нейното многоотраслово икономическо развитие. Тук развиват дейност
предприятия от почти всички отрасли на икономиката. Производството е
специализирано в няколко индустриални направления, които се основават главно на
използването на местната суровинна база: - туризъм, занаяти, производство на текстил
и облекло, дървопреработване и мебелно производство, селско и горско стопанство,
метало-преработваща промишленост, строителство, производство на електроенергия,
търговия и др. Броят на предприятията на територията на МИГ се е увеличил от 916
през 2013г. на 933 през 2015 г., т.е. отбелязан е ръст от 17 броя. От посочените данни
става ясно, че през 2015 г. общо регистрираните предприятия са 933 в т.ч.:
микропредприятия с персонал до 9 заети – 856 броя, или 91,75 %, малки предприятия с
персонал от 10 до 49 заети - 63 броя, или 6,75 %, средни предприятия с персонал от 50
до 249 заети са 14 броя, или 1,5%. Няма регистрирани големи предприятия с персонал
над 250 човека. Обликът на местната икономика дават микро- предприятията и малките
предприятия, които заедно представляват 98,50 % от всички регистрирани
предприятия.
От представените данни става ясно, че през 2008г. и 2009г. в резултат на
преструктурирането на местната икономика възникват значителен брой предприятия,
които показват сериозна предприемаческа инициатива от страна на местния бизнес. В
резултат обаче на икономическата криза през 2010г. и 2011г. въпреки че не са
регистрирани ниски икономически показатели се получава спад в броя на
предприятията. През следващите години този процес отново бележи бавен възход като
се възстановяват и дори се надхвърлят в някои отрасли нивата от 2008г.
Двете общини са атрактивни туристически дестинации с развит селски,
религиозен, ловен, занаятчийски, балнеоложки и други видове туризъм. Обликът на
територията се допълва от съществуващите културно-исторически забележителности и
развитите занаяти от местни майстори. По отношение на развитието на туристическия
сектор, по данни на НСИ средствата за подслон и места за настаняване през 2014
година са 29 броя с леглова база от 1 628 легла. В сравнение с 2010 и 2011 година се
наблюдава спад в броя на обектите за настаняване и като от 44 обекта за настаняване
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през 2011 година, техният брой е намалял на 29 през 2014 година. Броят на
реализираните нощувки е нарастнал от 37 512 през 2010г. на 63 864 през 2014г.
Селскостопанският сектор на територията на МИГ е представен, както в
растениевъдно направление, така и в животновъдно. По данни на Областна дирекция
„Земеделие”, гр.Габрово за 2015 година общата площ на селскостопанския фонд е
256 316 дка, от които обработваемите земи съставляват 145 733 дка. Като цяло
обработваемата площ на територията на МИГ остава непроменена, променя се
вътрешната структура на предназначение на земята. Забелязва се тенденция на леко
увеличаване на обработваемата земя за сметка на необработваемата като от 145 733 дка
през 2014 година, обработваемата земя е нарастнала до 145 749 дка през 2015 година.
Територията на МИГ не е интензивен земеделски район. Основната причина
поради която земеделието не е приоритетен отрасъл се дължи на липсата на
плодородни обработваеми площи, както и на географското положение на територията,
която е предимно планински и предпланински терени. Това обуславя разпокъсаност,
маломерност и отдалеченост на голяма част от земеделските земи.
По данни от извършени агростатистически наблюдения и от преброяването на
земеделските стопанства през 2010г., броят на земеделските сопанства в област
Габрово е 3 223, което е 0.9% от стопанствата в страната. От изнесените данни е видно,
че област Габрово не е типичен земеделски район. Използваната земеделска площ е
разпределена в 3 152 стопанства в областта. Средният размер на използваната
земеделска площ на стопанство за областта е 98.3 дка. Броя на земеделските стопанства
на територията на МИГ е 598, като за община Трявна са 315, а за община Дряново 283.
Основно за територията размера на стопанствата е до 10 дка. Въпреки предимно
планинския характер на територията, тук се отглеждат и то само в община Дряново
около 11% от пшеницата, 15% от ечемика, 28.57% от овеса и 16.69 % от царевицата на
област Габрово. Най – малък е делът на произведения слънчоглед 3.92 % от
произведения за 2015 г. в област Габрово.
По данни от ОДЗ Габрово, засетите площи с есенници за стопанската година 20152016 са с около 10% повече от заетата площ с есенници за предходната стопанска
година 2014-2015.
Трайните насаждения в област Габрово, представляват едва 9% от използваната
земеделска площ. Характерно за този вид земеделие е, че много голяма част / над 74%/
от съществуващите трайни насаждения са с изтекъл амортизационен срок – изоставени
и неплододаващи. Една от най-големите инвестиции в земеделието и по-скоро в
трайните насаждения са големите нови трайни насаждения в община Дряново. През
2004 г. фирма „Инекс Агро“ ООД създава в землището на село Славейково 242 дка
сливи и 27 дка с ябълки, а в землището на с. Скалско 97 дка сливи. Фирмата разполага с
нова техника и изградени съоръжения – капково напояване, хладилна камера за 100
тона плодове, система за борба срещу слани и съвременна сушилня за плодове.
На територията е развито предимно млечното говедовъдство, което е
съсредоточено в няколко големи ферми и по-слабо в земеделски кооперации и дребни
стопани. Освен говедовъдството, в района се отглеждат по-ограничено биволи и овце.
Районът е изключително благоприятен за развитие на биологично производство,
но все още потенциалът не се използва рационално и броят на регистрираните
биологични производители е твърде ограничен.
Населението на община Дряново намалява за последните 6 години с 1 200 жители,
т.е. с около 12%. Намаляването е различно за различните групи от населението. Найголямо е намаляването на броя на населението в трудоспособна възраст, след това на
населението под трудоспособна възраст. Броя на населението над трудоспособна
възраст е относително постоянен с тенденция на намаляване.
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При населението на община Трявна също се наблюдава тенденция за намаляване
през последните години. За последните шест години намаляването е с 1 278 жители
или с близо 12%. Тенденцията на намаляване е най - силно изразена при населението
под трудоспособна и в трудоспособна възраст. Населението в над трудоспособна
възраст остава постоянно.
По данни на дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово към края на 2016г., броят на
регистрираните безработни лица е 576, от които 231 от територията на община Трявна
и 345 от територията на община Дряново. Процентът на безработните лица към
икономически активното население е 6,57% (в т.ч. 4,45% за община Трявна и 8,69% за
община Дряново). Преобладават безработните лица във възрастовата граница от 30 до
54 години – 56,60% от общия брой регистрирани безработни, следвани от безработните
лица на възраст над 54 години – 30,38%. Най-нисък е процентът на регистрираните
безработни младежи – на възраст до 29 години – общо за територията на МИГ са
регистрирани 75 лица или 13,02% от всички регистрирани безработни. По
образователно равнище преобладават регистрираните безработни лица със завършено
средно образование – 59,72%, следвани от завършилите основно и по-ниско
образование – 27,78% и завършилите висше образование – 12,50%.
Около 4% от регистрираните безработни са представители на уязвими групи от
населението, които са хора с увреждания и са в неравностойно положение на пазара на
труда
Коефициентът на икономическа активност - 15 - 64 навършени години за област
Габрово е 66,6 % за 2010 г. и 72,1% за 2014 г., а коефициента на заетост - 15 - 64
навършени години е от 61,6 % през 2010 г. и 66,1% през 2014 г. БВП на човек от
населението от 7 711 лева през 2010 г. нараства на 8 985 лева през 2014 г.
По данни на НСИ средната брутна годишна заплата за област Габрово за 2014
година се движи в границите от 4 584 лева (в групата административни и спомагателни
дейности) до 11 870 лева (в групата производство и разпределение на електрическа и
топлоенергия и газ ).
За района на Трявна и Дряново спокойно може да бъде въведен термина „найзанаятчийски регион“. „Заслугите“ за това са на прочутата Тревненска иконописна
школа, на тревненските строители, на множеството представители на още редица
занаяти - бакърджийство (изработване на медни съдове), грънчарство,
дърворезбарство, гайтанджийство, коларо-железарство, кожухарство, казаслък,
мутафчийство, хлопкарство (изработка на ковани звънци за животни) и др.
Майсторите от тези места в миналото били прочути далеч извън пределите на своите
родни селища, а техните произведения и след столетия са живи доказателства за
уменията и таланта на възрожденските българи.
Тревненската иконописна школа е най-старата от възрожденските школи в
България. През нея са преминали над 200 тревненски иконописци за да
разпространяват изкуството и таланта си из цялата страна и да го оставят за нас –
техните поколения. Няколко музея в Трявна ни дават шанса да се доближим до това
творчество – единственият по рода си Музей на Тревненската иконописна школа или
наричан още Музей на иконата, Даскаловата къща, в която се помещава Музеят на
резбарското и зографското изкуство, Къщата-музей на революционера Ангел Кънчев,
Музеят „Раковата къща“, улицата на занаятите... И всичко това допълнено от
невероятната възрожденска атмосфера на типичните някогашни къщи, сред
историческите постройки, като Часовниковата кула, Кивгиреният мост, Славейковата
къща и много други. Районът на Трявна е доказателство за хилядолетен живот по тези
места и за природна щедрост. Светилищата Сечен камък и Елова могила очакват
любителите на мистериозните тракийски ритуали. А парк „Българка“ е уникално
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природно богатство със своите забележителности, със защитените местности, с
многото екопътеки и веломаршрути, условия за конен и екстремен туризъм.
В Дряново основни забележителности са Дряновският манастир „Св. архангел
Михаил“ със своето историческо участие в подготовката на Априлското въстание,
пещерата „Бачо Киро“, разкриваща причудливи галерии и зали, а според някои и
доказателства за живот от епохата на палеолита, множеството музейни експозиции в
града, съхранили възрожденския бит и култура на майстори-занаятчии. В Дряново е
запазен архитектурният стил на майстор Колю Фичето. В общината има различни
археологически находки. Други интересни за посещение обакти са къщата – музей
„Икономовата къща“ и музея „Колю Фичето“, представящи по интересен начин
делото на знаменития възрожденски майстор. Недалеч от Дряново има екопътека,
която води до римската крепост „Дискодуратера“. На два километра южно от село
Гостилица, близо до река Янтра в местността Калето се намират развалините на
старата римска крепост "Дискодуратера"- преведана на български език – "двойна яка
крепост". Построена и заселена през втората половина на II век, тя е била важен пътен
възел и търговски център през късната античност и Средновековието. Римската
крепост е обявена още през 1967 година за архитектурно строителен паметник на
културата от Античността и Средновековието с национално значение.
Неправителствен сектор
Неправителственият сектор е представен от поредица неправителствени
организации и читалища, които функционират на територията на МИГ. Читалищата са
основните културни средища съхранили местната идентичност на района. В момента
на територията са действащи петнадесет читалища. По данни от направени
проучвания, на територията на МИГ функционират четиридесет броя
неправителствени
организации,
регистрирани
в
обществена
полза.
Неправителствените организации осъществяват дейността си в сферата на културата,
на спорта, на социалните дейности и защитата на околната среда.
Социални и здравни услуги
Социалните услуги на територията на МИГ се предоставят от регионалните
дирекции „Социално подпомагане“, функциониращи в общинските центрове.
Изпълняват интегрирани политики за подкрепа на хората в риск, с увреждания и
старите хора на територията, като комбинира ресурсите и координира дейности в
сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара
на труда. На територията функционират няколко социални обекта, които предоставят
социални услуги, в т.ч. Дом за възрастни с деменция гр. Дряново - капацитет 52 души,
Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци, - с капацитет 110 жени, SOSдетско селище (субсидиран от международната организация SOS Киндердорф
Интернационал и от индивидуални дарения), Център за обществена подкрепа (ЦОП) и
др.
Към настоящия момент на територията на община Дряново няма действаща
болница за активно лечение. Доболнична помощ в община Дряново се осъществява от
два медицински центъра за специализирана доболнична помощ, както следва:
Медицински център „Св. Петка” и Медицински център „Пулс”. От началото на 2000 г.
здравното обслужване на населението в община Трявна се осъществява от МБАЛ „Д-р
Теодоси Витанов” ЕООД (търговски дружество със 100% общинска собственост) и
Медицински център „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД. Многопрофилната болница за
активно лечение осъществява стационарно лечение на свръхостри, остри и хронични
заболявания от областта на вътрешната медицина, педиатрия, неврология, образна
диагностика, клинико-лабораторни, микробиологични и функционални изследвания,
физиотерапевтични процедури и рехабилитация, ортопедия и травматология.
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Наука и образование
Образователната мрежа от територията на община Дряново се състои от четири
общински, едно държавно училище и две професионални гимназии. Образователната
инфраструктура в община Трявна се състои от едно среднообразователно училище, две
основни училища, Национална гимназия по приложни изкуства, Основно оздравително
училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания и три детски заведения.
Училищната мрежа е съобразена с действащите законови и подзаконови
нормативни актове, както и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие
на образованието. В училищата е осигурено целодневно обучение на учениците.
Демографските процеси водят до естествено намаляване броя на паралелките в
училищата и до промени в структурата на образователната мрежа.
Инфраструктура и достъпност
През територията на община Дряново преминава републикански път I-5,
съвпадащ с европейски път Е85: Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора –
Хасково – Свиленград, осигуряващ добрата транспортна достъпност на населените
места до общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се осъществява
предимно с автомобилен транспорт като общината се характеризира с ниска гъстота
на пътна мрежа. Отстоянията на населените места до общинския център е от 6 до 15
км.
През територията на община Трявна преминават два пътя ІІІ клас с обща
дължина от 63 км - III- 552 (Вонеща вода – Трявна – Габрово) и III – 609 ( Царева
ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец ).
Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната
мрежа (четвъртокласна пътна мрежа), нуждата от значителни средства за осигуряване
на достъпност през зимния сезон, както и необходимостта от приоритизиране на
местата, в които да бъде насочван ограничения финансов ресурс предвид големия
брой обезлюдени или с изключително малък брой жители населени места в общината.
Околна среда
На територията на МИГ се намират следните защитени територии:
- Природна забележителност „Бачо Киро“ – пещера с площ 0.5 хектара,
разположена в землището на с. Царева ливада, обявена със Заповед № 2810 от
10.10.1962 г.;
- Защитена местност „Дряновски манастир“ - с площ от 311,14 хектара,
обхващащ територии от гр. Дряново, с. Геша и с. Царева ливада и създадена през 1973
г. с цел опазване на характерни за района гори и защитена зона „Дряновски
манастир“, обявена съгласно Директивата за местообитанията по НАТУРА 2000 с
площ от 2986,45 хка, заемаща части от землищата на гр. Дряново и селата Геша,
Караиваница, Радовци, Скалско и Царева ливада. Защитената зона е създадена с цел
опазване на важни местообитания на орхидеи (полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик), балкано-панонски, церово-горунови гори, мизийски гори
от сребролистна липа и опазване популациите на широкоухия прилеп, остроухия
нощник, голям и малък подковонос, пъстрия пор, обикновената блатна костенурка,
черната мряна, ручейния рак и др.;
- Защитена зона по Директивата за местообитанията, която се допира до
защитена зона по Директивата за птиците, съгласно НАТУРА 2000 „Дряновска река“ с
площ от 187.62 хка и обхващаща поречните територии в землищата на гр. Дряново, с.
Ганчовец, с. Геш, с. Длъгня, с. Зая и с. Косарка. Основната цел на защитената зона е
запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове, в това число алувиални гори, панонски гори, мизийски букови гори и др.
растителни съобщества, както и представителите на фауната в лицето на видри,
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дългокрил прилеп и европейски вълк;
- Защитена зона по Директивата за местообитанията „Река Янтра“ с площ от
13900, 41 хка и обхващаща площи от землищата на селата Гостилица, Каломен,
Скалско, Славейково, Чуково и Янтра. Основните видове, които са предмет на
опазване в тази зона, са панонски солени степи и солени блата, панонски льосови
степни тревни съобщества, бисерна мида, ручеен рак, балканска кротушка, черна
мряна, ивичест бибан и др.;
- Защитена зона по Директивата за местообитанията „Скалско“ с площ от 2192,3
хка и попадаща в землищата на селата Скалско и Янтра, създадена с цел опазване на
низинни сенокосни ливани, дъбово – габърови гори, видра, лалугер, пъстър пор,
ивичест смок, жълтокоремна бумка, черна мряна и др.
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Приложение 4
I.Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с
ЕЗФРСР и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
Цели и приоритети
на ЕС за развитие
на селските райони
2014 – 2020г.
Първа
цел:
Насърчаване
на
конкурентоспособността на селското
стопанство

Приоритет
1:
Стимули-ране
на
трансфера на знания
и
иновациите
в
областта на селското
и
горското
стопанство и селските
райони
Приоритет
2:
Повишаване
на
жизнеспособността
на
земеделските
стопанства
и
конкурентоспособно
стта
на
всички
видове
селскостопанска
дейност във всички
региони
и
насърчаване
на
новаторските
технологии
в
селското стопанство
и
устойчивото
управление на горите
Приоритет 6: Насърчаване на социалното
приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие в селските

Цели и приоритети
на Програмата за
развитие
на
селските
райони
2014 – 2020г.
Първа
цел:
Повишаване
на
конкурентоспособността и балансирано
развитие на селското
и
горското
стопанство и преработваща
промишленост
Приоритет
1:
Стимулиране
на
трансфера на знания
и
иновациите
в
областта на селското
и
горското
стопанство
и
селските райони
Приоритет
2:
Повишаване
на
жизнеспособността
на
земеделските
стопанства
и
конкурентоспособно
стта
на
всички
видове
селскостопанска
дейност във всички
региони,
и
насърчаване
на
новаторските
технологии
в
селското стопанство
и
устойчивото
управление на горите
Приоритет
6:
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването
на
бедността
и
икономическо

Цели и приоритети
на стратегията за
Водено
от
общностите местно
развитие
Основна цел 1:
Повишаване
на
конкурентоспособно
стта на местната
икономика
и
възможности
за
създаване на местен
бизнес

Приложими мерки
от стратегията за
Водено
от
общностите местно
развитие

Приоритет 1: Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността
на земеделските стопанства и промишлени предприятия

Мярка 1.1. „Професионално обучение и
придобиване
на
умения”
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“

Приоритет 3: Развитие на туризма и
туристическите
услуги в района

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски
дейности”
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райони
Приоритет
3:
Насърчаване
на
организацията
на
хранителната верига,
включително
преработката
и
предлагането
на
пазара
на
селскостопански
продукти,
на
хуманното
отношение
към
животните
и
управлението
на
риска в селското
стопанство
Втора
цел:
Осигуряване
на
устойчивото
управление
на
природните ресурси
и
на
дейности,
свързани с климата

Приоритет
4:
Възстановяване,
опазване и укрепване
на
екосистемите,
свързани
със
селското и горското
стопанство
Приоритет 5: Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода
към нисковъглеродна и устойчива на
изменението
на
климата икономика в
селското стопанство,

развитие в селските
райони
Приоритет
3:
Насърчаване
на
организацията
на
хранителната верига,
включително
преработката
и
предлагането
на
пазара
на
селскостопански
продукти,
на
хуманното
отношение
към
животните
и
управлението
на
риска в селското
стопанство
Втора цел: Опазване
на екосистемите и
устойчиво
управление,
използване
на
природните ресурси
в
земеделието,
горското стопанство
и
хранител-ната
промишленост,
предотвратяване на
климатичните
промени
и
приспособяване към
тях
Приоритет
4:
Възстановяване,
опазване и укрепване
на
еко-системите,
свързани
със
селското и горското
стопанство
Приоритет 5: Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода
към нисковъглеродна и устойчива на
изменението
на
климата икономика в
селското стопанство,

Приоритет 2: Насърчаване организацията
на хранителната верига, включително
преработката
и
предлагането
на
пазара на селскостопански продукти

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетиг на селскостопански
продукти“

Основна цел 2:
Поддържане и възстановяване на екосистемите, устойчиво
управление на природните ресурси и
биологичното разнообразие на територията

Приоритет 4: Възстановяване,
опазване и укрепване на
екосистемите и биологичното
разнообразие

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“
Мярка 4.2 „Инвестиции
в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти“
Мярка 8.5 „Инвестиции,
подобряващи
устойчивостта и екологичната стойност
на горските екосистеми“
Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии
за лесовъдство и в
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сектора на храните и сектора на храните и
горското стопанство горското стопанство
Трета
цел:
Постигане
на
балансирано
територи-ално
развитие на икономиките и общностите
в селските райони,
вклю-чително
създаването
и
поддържането
на
заетост

Трета
цел:
Социалноикономическо
развитие на селските
райони, осигуряващо
нови работ-ни места,
намаляване
на
бедността, социално
включване и подобро
качество на живот

Приоритет 6: Насърчаване на социалното
приобщаване,
намалява-нето
на
бедността
и
икономическото
развитие в селските
райони

Приоритет
6:
Насърча-ване
на
социалното
приобщаване,
намаля-ването
на
бедността
и
икономическо
развитие в селските
райони

преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти“
Основна
цел
3.
Социално-икономическо развитие на
територията, осигуряващо нови работни
места, намаляване на
бедността, социално
включване и подобряване условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и подобряване
условията на живот
на територията.

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа
на
неземеделски
дейности”
Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или
раз-ширяването
на
всички видове малка
по мащаби инфраструктура“
Мярка 7.5 „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“
Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване
и
подобряване на
културното и природното наследство
на селата“

II. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с
ЕСФ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.
Цели на ЕС за
развитие
на
човешките ресурси
2014 – 2020г.

Цели и приоритети
на
Оперативна
програма „Развитие
на
човешки-те
ресурси“ 2014 –

Цели и приоритети
на стратегията за
Водено
от
общностите местно
развитие

Приложими мерки
от стратегията за
Водено
от
общностите местно
развитие
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2020г.
Тематична
цел:
Насърчаване
на
устойчивата
и
качествена заетост и
подкрепа за мобилността на работната
сила (член 9, (8)
Регламент (ЕС) №
1303/2013)

ПО 1: „Подобряване
достъпа до заетост и
качеството
на
работните места”
ИП 1: Достъп до
заетост за търсещите
работа и неактивните
лица, включително
трайно безработни и
лица, отдалечени от
пазара на труда, а
също и чрез местните
инициати-ви
за
заетост, и подкрепа
за мобилността на
работната сила

Основна
цел
3.
Социално-икономическо развитие на
територията, осигуряващо нови работни
места, намаляване на
бедността, социално
включване и подобряване условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и подобряване
СЦ 1: Увеличаване условията на живот
броя на започналите на територията.
работа
безработни
или неактивни лица
на възраст между 30
и 54г.
СЦ 2: Увеличаване
броя на започналите
работа
безработни
или неактивни лица с
ниско образование на
възраст между 30 и
54 г., вкл.
СЦ 3: Увеличаване
броя на започналите
работа
безработни
или
неактивните
лица над 54 годишна
възраст.

Мярка ОПРЧР 01
„Ново работно място
на територията на
общините Дряново и
Трявна“
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ИП 7: Приспособяване на работниците,
пред-приятията
и
предпри-емачите към
проме-ните
СЦ 1: Увеличаване
броя на обхванатите
заети в предприятията с въведени нови
системи, практики и
инструменти
за
развитие на човешките
ресурси
и
подобряване
на
организацията
и
условията на труд;

Тематична
цел:
Насър-чаване
на
социалното
приобщаване, борба
с бедността и всяка
форма
на
дискриминация (член
9, (9) Регламент (ЕС)
№ 1303/2013)

ПО 2: „Намаляване
на
бедността
и
насърчаване
на
социалното
включване”
ИП 1: „Социалноикономи-ческа
интегра-ция
на
маргинализирани
общности
като
ромите”
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
ИП 4: „Насърчаване
на социалното предприемачество и на
профе-сионалната
интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на соци-

Основна
цел
3.
Социално-икономическо развитие на
територията, осигуряващо нови работни
места, намаляване на
бедността, социално
включване и подобряване условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и подобряване
условията на живот
на територията.
Основна
цел
3.
Социално-икономическо развитие на
територията, осигуряващо нови работни
места, намаляване на
бедността, социално
включване и подобряване условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и подобряване
условията на живот
на територията.

Мярка ОПРЧР 02
„Добри и безопасни
условия на труд за
работещите
на
територията
на
общините Дряново и
Трявна“

Основна
цел
3.
Социално-икономическо развитие на
територията, осигуряващо нови работни
места, намаляване на
бедността, социално

Мярка ОПРЧР 04:
“Развитие на социалната икономика на
територията
на
общините Дряново и
Трявна“

Мярка ОПРЧР 03:
„Социалноикономическа интеграция на уязвими
групи на територията
на
общините
Дряново и Трявна”
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алната и солидарна
икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост”
СЦ:
Увеличаване
броя на заетите в
социалните
предприятия, след получена подкрепа

включване и подобряване условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и подобряване
условията на живот
на територията.

III. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с
ЕСФ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014
– 2020г.
Цели на ЕС за
развитие
на
науката
и
образованието 2014
– 2020г.

Цели и приоритети
на
Оперативна
програма „Наука и
образование
за
интелигентен
растеж“
2014
–
2020г.
ПО3: „ОбразователИнвестиционен
приоритет
9ii
- на среда за активно
Социално-икономисоциално приобщаческо интегриране на ване“
маргинализираните
ИП 2: „Социалнообщности, като нап- икономи-ческо
ример ромите
интегриране
на
маргинализираните
общности”

Цели и приоритети
на стратегията за
Водено
от
общностите местно
развитие

Приложими мерки
от стратегията за
Водено
от
общностите местно
развитие

Основна
цел
3.
Социално-икономическо развитие на
територията, осигуряващо нови работни
места, намаляване на
бедността, социално
включване и подобряване условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и подобряване
условията на живот
на територията.

Мярка ОП НОИР
01 „Осигуряване на
достъп до качествено
образование
в
малките
населени
места и в трудно
достъпните райони в
общините Дряново и
Трявна“

IV. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2016
– 2020 година с ЕФРР и Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020г.
Цели на
развитие

ЕС

за Цели и приоритети Цели и приоритети Приложими мерки
на на
Оперативна на стратегията за от стратегията за
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иновациите
и програма
конкурентоспособн „Иновации
и
остта 2014 – 2020г.
конкурентоспособност“ 2014
– 2020г.
Тематична
цел: Приоритетна ос 2:
Повиша-ване
на Пред-приемачество и
конкурентоспокапаци-тет за растеж
собността на МСП и на МСП
на селскостопанския
сектор (за ЕЗФРСР), Инвестиционен
и на сектора на приори-тет
2.2.:
рибарството
и „Капацитет за растеж
аквакултурите
(за на МСП”
ЕФМДР); (член 9, (3)
Регламент (ЕС) № Специфична
цел
1303/2013)
2.2.: Повишаване на
произ-водителността
и
екс-портния
потенциал
на
българските МСП

Водено
от Водено
от
общностите местно общностите местно
развитие
развитие
Основна цел 1.
Повишаване
на
конкурентоспособно
стта на местната
икономика
и
възможности
за
създаване на местен
бизнес;
Приоритет1: Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността
на земеделските стопанства и промишлени предприятия

Мярка ОПИК 2.2.
„Подобряване
производствения
капацитет в МСП на
територията
на
„МИГ Дряново Трявна - в сърцето на
Балкана“

V. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с
EФРР и Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г.
Цели и приоритети на
Оперативна
програма
„Околна среда“ 2014 –
2020г.
Приоритетна ос 3: „Натура
2000 и биоразнообразие“
Специфична цел: „Подобряване на природозащитното
състояние на видове и
местообитания от мрежата
Натура 2000“.

Цели и приоритети на
стратегията за Водено от
общностите
местно
развитие
Основна цел 2: Поддържане и възстановяване на екосистемите, устойчиво управление на природните ресурси
и
биологичното разнообразие на територията;
Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване
на екосистемите и биологичното разнообразие;

Приложими
мерки
от
стратегията за Водено от
общностите
местно
развитие
Мярка
ОПОС
109:
„Подобряване на природозащитното състояние на
видове от мрежата Натура
2000 чрез подхода ВОМР“

V. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с
Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014 – 2020г.
Цели и приоритети на ОСР Цели и приоритети на
2014 – 2020г.
стратегията за Водено от
общностите
местно
развитие

Приложими
мерки
от
стратегията за Водено от
общностите
местно
развитие
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Стратегическа цел 1: Релизиране потенциала на
местната икономика
Приоритет 1: Подкрепа за
иновационните и инвестиционите
дейности
за
повишаване
конкурентоспособността на
МСП
СЦ 1.2: Технологично обновление и модернизация на
МСП
Приоритет 2: Развитие на
туризъм,
културни
и
творчески индустрии чрез
рационално използване и
развитие на природните
дадености,
културноисторическо наследство и
традиции
СЦ 2.1: Развитие на ефективни модели за устойчив
туризъм
и
регионални
туристически продукти
СЦ 2.2: Социализиране и
популяризиране
на
природното и културноисторическо наследство

Основна цел 1. Повишаване
на конкурентоспособността
на местната икономика и
възможности за създаване на
местен бизнес;
Приоритет1: Повишаване на
жизнеспособността и конкурентоспособността
на
земеделските стопанства и
промишлени предприятия

Мярка
ОПИК
2.2.
„Подобряване
производствения капацитет в
МСП на територията на
„МИГ Дряново - Трявна - в
сърцето на Балкана“

Основна цел 1. Повишаване
на конкурентоспособността
на местната икономика и
възможности за създаване на
местен бизнес;
Приоритет 3: Развитие на
туризма и туристическите
услуги в района;

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности”
Мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура“

Стратегическа
цел
2:
Устойчиво и балансирано
развитие на територията на
област Габрово
Приоритет 3: Развитие на
базисната инфраструктура за
подобрена свързаност и
мобилност
СЦ 3.1: Рехабилитация и
модернизация на транспортната инфраструктура

Основна цел 3. Социалноикономическо развитие на
територията,
осигуряващо
нови
работни
места,
намаляване на бедността,
социално
включване
и
подобряване
условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване
на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и
подобряване условията на
живот на територията.

Мярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции,
свързани
с
поддър-жане, възстановяване
и подобряване на културното и природното наследство на селата“
Мярка 7.5. „Инвестиции за
публично
ползване
в
инфраструктура за отдих,
туристическа
инфраструктура“
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Приоритет 4: Развитие на
инфраструктурата за опазване на околната среда,
опазване на биологичното
разнообразие и въвеждане на
екологосъобразни технологии
СЦ 4.5: Запазване на биологичното разнообразие и
поддържане на горския фонд

Основна цел 2: Поддържане
и
възстановяване
на
екосистемите,
устойчиво
управление на природните
ресурси и
биологичното
разнообразие на територията
Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване
на екосистемите и биологичното разнообразие;

Мярка ОПОС 109: „Подобряване
на
природозащитното
състояние
на
видове от мрежата Натура
2000 чрез подхода ВОМР“

Приоритет 5: Подобряване
на жизнената среда в
градовете
и
малките
населени места
СЦ 5.2: Подпомагане обновяването
на
селските
райони
и
насърчаване
изграждането и поддръжката
на местната инфраструктура

Основна цел 3. Социалноикономическо развитие на
територията,
осигуряващо
нови
работни
места,
намаляване на бедността,
социално
включване
и
подобряване
условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване
на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и
подобряване условията на
живот на територията.
Основна цел 3. Социалноикономическо развитие на
територията,
осигуряващо
нови
работни
места,
намаляване на бедността,
социално
включване
и
подобряване
условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване
на социалното приобщаване,
намаляване на бедността и
подобряване условията на
живот на територията.
Основна цел 3. Социалноикономическо развитие на
територията,
осигуряващо
нови
работни
места,
намаляване на бедността,
социално
включване
и
подобряване
условията и
качеството на живот.
Приоритет 5: Насърчаване

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

Стратегическа
цел
3:
Постигане
на
социално
сближаване чрез създаване
на условия за развитие и
реализация на човешкия
капитал
Приоритет 7: Предоставяне
на по-качествени обществени услуги вкл. такива за
интегриране на уязвими
групи
СЦ 7.1: Подкрепа и инвестиции в сферата на образованието
СЦ 7.3: Подпомагане процесите по децентрализация/
деинституционализация
и
подобряване качеството на
социалните услуги.
СЦ 7.5: Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура. Ефективно изпол-

Мярка ОП НОИР 01:
„Осигуряване на достъп до
качествено образование в
малките населени места и в
трудно достъпните райони в
общините Дряново и Трявна“

Мярка
ОПРЧР
03
„Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи
на територията на общините
Дряново и Трявна“
Мярка 7.5. „Инвестиции за
публично
ползване
в
инфраструктура за отдих,
туристическа
инфраструк-
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зване на спортната база на на социалното приобщаване,
територията на областта
намаляване на бедността и
подобряване условията на
Приоритет 8: Осигуряване живот на територията.
на възможности за заетост и
активно включване на пазара
на труда. Насърчаване на
социалното приобщаване.
СЦ 8.1: Развиване на квалифицирана работна сила,
отговаряща на потребностите
на пазара на труда, и
насърчаване на ученето през
целия живот.
СЦ 8.2: Повишаване възможностите за професионална реализация на младежите.

тура“
Мярка ОПРЧР 01: „Ново
работно
място
на
територията на общините
Дряново и Трявна“
Мярка ОПРЧР 02 „Добри и
безопасни условия на труд за
работещите на територията
на общините Дряново и
Трявна“
Мярка ОПРЧР 4 “Развитие
на социална икономика на
територията на общините
Дряново и Трявна“

VI. Съгласуваност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с
общинските планое за развитие на общините Дряново и Трявна за периода 2014 –
2020г.
Стратегията за ВОМР съответства и допълва изпълнението на Общинския план за
развитие на община Дряново за периода 2014 – 2020 година в няколко насоки:
1. Стратегическа цел 1 е насочена към „Реализиране потенциала на местната
икономика и модернизация на земеделските производства за достигане на
средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации
в икономиката“. съдържа два приоритета:
Приоритетна област 1.1. „Развитие на МСП, подобряване на бизнес средата,
насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс,
базирано на щадящо/екологосъобразно ползване на собствените ресурси“, ще
осигури създаване на условия за развитие на бизнес среда, благоприятстваща
иновациите и инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, във
високи технологии, както и развитието на сектора на МСП базиран на повишено
качество на човешкия ресурс и безотпадните технологии.
Стратегията за ВОМР ще осигури инвестиции посредством мярка 6.4.1, финансирана от
ПРСР 2014 – 2020г. за подкрепа на микропредприятия за развитие на неземеделски
дейности, а посредством мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в
МСП на територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ ще повиши
конкурентоспособността на МСП и ще засили тяхното участие във веригата на
добавена стойност на територията.
Приоритетната област 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско
стопанство и устойчиво управление на природните ресурси“ ще повиши
конкурентоспособността на сектора като същевременно ще се осигури неговото
устойчиво развитие, като се активизира инвестиционния процес, насочен към
модернизиране на производствените структури – земеделски стопанства и
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преработватели на земеделска продукция, както и внедряване на иновативни решения в
земеделската практика.
Стратегията за ВОМР предвижда прилагането на комплекс от мерки, насочени към
развитие на селското и горското стопанство. Мерки 4.1 и 4.2 са насочени към
модернизиране на земеделски стопанства и предприятията от хранителнопреработвателния сектор. Мерки 8.5 и 8.6 ще окажат принос върху устойчивото
управление на горите и тяхното опазване.
Стратегическа цел 2 „Интегрирано развитие на територията, чрез изграждане на
инфраструктурни мрежи и подобряване на териториалната устойчивост и
достъпност” е свързана с изграждането и реконструкцията на техническата
инфраструктура и създаването на оптимални условия за развитие на икономиката, за
подобряване на достъпа до пазари, за ограничаване на замърсяването на околната
среда. Тя обхваща два приоритета:
Приоритетна област 2.1. „Подобряване на базисната инфраструктура и
достъпността на територията“ е насочена към развитие на транспортната, ВиК и
телекомуникационната инфраструктура.
Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. ще
подпомогне обновяването на дребна по мащаби публична инфраструктура.
Приоритетна област 2.2. „Подобряване устройството на територията и
ефективността на енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“е в основата на
общинската енергийна политика. Този приоритет е насочен към намаляване на
емисиите на парникови газове, чрез увеличаване дела на енергията от възобновяеми
енергийни източници, подобряване на енергийната ефективност и екологосъобразното
развитие на територията.
Стратегията за ВОМР ще финансира приоритетно проекти по поредица от мерки – 4.1,
4.2, 6.4.1 и др., насочени към въвеждането на енергоспестяващи технологии,
подобряване на енергийната ефективност на сгради и т.н.
Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на
съвременна инфраструктура и създаване на условия за по-добро образование,
социално включване, достъпно и качествено здравеопазване, култура и спорт” е
ориентирана към разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на поголяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на труда;
създаване на условия за качествена заетост, гарантираща социалното включване;
увеличаване на иновативния потенциал на икономиката, основана на знанието;
изграждане на адекватна инфраструктура за образование, спорт, култура, социални
грижи и здравеопазване; осигуряване на по-добър здравен, културен и духовен статус
на населението; поддържането на по-качествена среда за отдих и почивка.
Мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките
населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“,
включена в стратегията за ВОМР има за цел да подпомогне децата и учениците,
произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и
за успешната им професионална, социална и творческа реализация.
Мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на
територията на общините Дряново и Трявна“ ще допринесе за повишаването
качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до
трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите.
Стратегията за ВОМР съответства и допълва изпълнението на Общинския план за
развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 година в няколко насоки:
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Стратегическа цел 1: „Насърчаване на икономическия растеж и
конкурентоспособността на местната икономика“ съдържа два приоритета:
Приоритет 1.1: Дейности за повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика и създаване на устойчива заетост. Дейностите са насочени към
насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на местната икономика;
подобряване на условията на основната инфраструктура на икономиката технологично обновление, модернизация, иновации и енергийна ефективност;
подобряване ефективността и конкурентоспособността на селското и горско
стопанство, постигане на неговото устойчиво развитие.
Стратегията за ВОМР предвижда мерки, финансирани от ПРСР 2014г. и ОПИК 2014 –
2020г., които ще стимулират развитието на местната иконмика. Мярка 6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014 –
2020г. предвижда подкрепа на дейности, насочени към развитие на услуги във всички
сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги,
счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и
др.); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление; развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на
„МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. е
насчена към подкрепа на МСП от територията на МИГ. Стратегията предвижда през
периода 2017 – 2020г. да инвестира в подобряване на производствените процеси в
предприятията и преминаването към високо технологични и базирани на знанието –
технологии за усъвършенстване на производството, управление на качеството и
повишаване на възможностите за експортна ориентация и достъпа до международни
пазари.
Приоритет 1.2: Развитие на устойчив туризъм на основата на природните
дадености, културно - историческо наследство и съхранени традиции. Дейностите
за осъществяване на приоритета са насочени към: подобряване на туристическите
атракции и свързаната с тях инфраструктура; създаване на нови и промотиране на вече
съществуващите атракции и възможности за ангажиране на свободното време на
туристите.
Мярка 6.4.1, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. предвижда инвестиции в
микропредприятия за развитие на неземеделски дейности, насочени към развитие на
туризма в района.
Мярка 7.5., финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. предвижда инвестиции за подобряване
на туристическата инфраструктура.
Стратегическа цел 2: „Устойчиво и балансирано развитие на територията“
съдржа три приоритета, върху които стратегията за ВОМР ще окаже въздействие:
Приоритет 2.1 Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура,
осигуряваща условия за устойчив растеж и заетост. Дейностите за осъществяване на
приоритета са насочени към
изграждане, рехабилитация и модернизация на
транспортната инфраструктура; подобряване на енергийната ефективност и развитие на
възобновяеми енергийни източници; превенция на риска, чрез изграждане и укрепване
на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и предпазване от
наводнения.
Стратегията за ВОМР съответства и ще подпомогне реализирането на приоритет 2.1
посредством прилагането на мярка 7.2. ще осигури инвестиции в строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища,
улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях.
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Приоритет 2.2 Ефективно управление на природните ресурси и опазване на
околната среда предвижда дейности за запазване на биологичното разнообразие и
управление на защитените територии.
Мярка ОПОС 109: „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата
Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ предвижда действия, насочени към извършване на
преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятнонезадоволително
състояние
и
изграждане/реконструкция/рехабилитация
на
инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на
видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.
Приоритет 2.3 Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда
в общината. Дейностите за осъществяване на приоритета са насочени към: обновяване
и благоустрояване на селищната среда, реконструкция и изграждане на обекти за
широко обществено ползване /площади, паркинги, паркове, зелени площи, спортни
обекти, детски площадки и др.; обновяване и изграждане на жилищни сгради, социални
жилища и енергийна ефективност на сградния фонд; обновяване, рехабилитация и
реконструкция на материалната база на културните обекти. Развиване и разширяване на
атракциите при представянето на културното наследство; изграждане и рехабилитация
на спортната инфраструктура.
Мярка 7.2, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г. предвижда строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища,
улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, както и дейности
Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско
значение и други, свързани с подобряване условията на живот и качеството на
жизнената среда в общината.
Стратегическа цел 3: Висок жизнения стандарт, заетост, устойчиви, качествени
и достъпни публични услуги съдържа Приоритет 3.1 Подкрепа за заетост и активно
включване на пазара на труда. Дейностите за осъществяване на приоритета са
насочени към: развиване на системата на професионално образование и обучение,
отговаряща на изискванията на пазара на труда; разширяване на възможностите за
трудова реализация.
Стратегията за ВОМР предвижда мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020 година,
насочени към подкрепа за заетост и активно включване на пазара на труда. Мярка
ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ има за
цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за
безработни и неактивни 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. Мярка ОПРЧР 02 „Добри и
безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и
Трявна“ цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и
подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките
ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да
рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
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Приложение 5
Допълнителна обосновка по т.4.5. Йерархия на целите – включително цели за
крайните продукти или резултатите
Допълнителна обосновка по Първа основна цел „Повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на
местен бизнес“
Приносът на Стратегията за ВОМР е в изпълнение на Основна цел 1, Приоритет 1
„Стимулиране трансфера на знания и иновации и повишаване конкурентоспособността
на земеделските стопанства“ и Приоритет 2 „Насърчаване
производството,
преработката и предлагането на пазара на местни храни“. Прилагането на Мярка 1.1 ще
повиши професионалните умения и компетентности на земеделските стопани от
територията на МИГ чрез провеждане на курсове и семинари за обучение. Мярка 4.1 е
насочена към инвестиции в земеделски стопанства като осигурените средства ще
модернизират земеделските стопанства и ще подобрят ефективността и качеството на
произвежданата продукция. Приоритетно ще се подпомагат стопани, които
осъществяват инвестиции в овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство,
които са определени като чувствителни сектори и имат нужда от допълнителна
подкрепа. Инвестициите по Мярка 4.2. ще подобрят цялостната дейност,
икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от
хранително-преработвателната промишленост. Чрез осигуряване на възможности за
изкупуване на продукцията от местни производители, преработвателите ще подобрят
пазарните възможности за реализация на произведените от фермерите продукти.
Реализирането на Мярка /ОПИК/ 2.2. „Подобряване производствения капацитет в
МСП на територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ ще подпомогне
изпълнението на Основна цел 1, Приоритет 5 като ще осигури възможности за
инвестиции в малките и средни предприятия за повишаване на техния производствен
капацитет. Прилагането на мярката цели да ускори темпа на растеж (бърз― растеж) на
МСП и следва да създаде възможности за повишаване на продуктивността на
предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в
съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП.
Допълнителна обосновка по Втора основна цел „Поддържане и
възстановяване на екосистемите, устойчиво управление на природните ресурси и
биологичното разнообразие на територията“
Основна цел 2 ще бъде подкрепена и от проекти по други мерки от стратегията
като например Мерки 4.1, 4.2 и 6.4.1, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г., тъй като
дейностите и допустимите инвестиции трябва да бъдат съобразени с изискванията и
нормативното законодателство, свързани с опазване на околната среда. По Мярка 4.1 са
приоритизирани проекти с инвестиции за биологично производство, за повишаване на
енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи
до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.
По Мярка 4.2 са насърчени проекти, насочени към опазване на околната среда, проекти
за преработка на биологични продукти и проекти, за повишаване на енергийната
ефективност.
Допълнителна обосновка по Трета основна цел „Социално-икономическо
развитие на територията, осигуряващо нови работни места, намаляване на
бедността, социално включване и подобряване условията и качество на живот“
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Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ предвижда инвестиции в
подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на
базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.
Инвестициите в малки по мащаби инфраструктура ще осигурят по-добри условия за
достъп до обществени обекти от територията на МИГ. Инвестициите в изграждане и
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности, инвестициите в спортна и културна
инфраструктура също така ще окажат принос върху подобряване на условията за
живеене. Изпълнението на дейности по мярката ще подпомогне реализирането на
Приоритет 8 „Подобряване условията и качеството на живот и привлекателността на
населените места чрез развитие на публичната инфраструктура“.
Посредством Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ ще бъдат
осигурени инвестиции, които съхраняват и запазват различни обекти с религиозно
значение, църкви, храмове и манастири. Предвидените по мярката интервенции ще
позволят да се запази културната идентичност и традиции в района и да се повиши
качеството на живот на хората. Изпълнението на дейности по мярката ще подпомогне
реализирането на Приоритет 9 „Съхранение и развитие на природното и културно
наследство на територията“.
Основна цел 3 (ОЦ 3) в частта осигуряване на нови работни места, намаляване на
бедността и социалното включване ще бъде подкрепена посредством избрани мерки,
финансирани от ОПРЧР 2014-2020г. Прилагането на Мярка/ ОПРЧР/ 01 „Ново работно
място на общините Дряново и Трявна“ ще осигури предпоставки за създаване на
устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни 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. Прилагането на мярката ще допринесе за увеличаване броя на
започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. и над
54 годишна възраст, както и на младежи на възраст до 29 години. Мярка /ОПРЧР/ 02
„Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините
Дряново и Трявна“ цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията,
както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на
човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните
места и да рефлектира положително върху производителността на труда в
предприятията. Изпълнението на двете мерки ще окажат принос върху реализирането
на Приоритет 10 „Намаляване обезлюдяването на територията чрез подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места“, който е отнесен към ОЦ 3.
Мярка /ОПРЧР/ 03. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на
територията на общините Дряново и Трявна“ ще подобри достъпа до заетост на
представителите на ромската общност, на хора с произход от други държави, както и на
хората в риск. По този начин мярката ще намали различията на хората, обхванати от
посочените целеви групи и ще ги доближи до средните стандарти на живот в селските
райони. Мярка /ОПРЧР/ 04 “Развитие на социална икономика на територията на
общините Дряново и Трявна“ е насочена към увеличаване броя на заетите в социалните
предприятия. Подкрепата ще бъде основно към създаване на възможности за заетост и
професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други
представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността
и риска от социално изключване. Изпълнението на двете мерки ще окажат принос
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върху реализирането на Приоритет 11 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“, който е отнесен към ОЦ 3.
Мярка /ОПНОИР/ 01 „Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПНОИР
2014 – 2020 г. ще подпомогне децата и учениците, произхождащи от етническите
малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им
професионална, социална и творческа реализация. Изпълнението на мярката ще
подпомогне реализирането на Приоритет 12 „ Подобряване на образователната среда
за активно социално приобщаване на маргинализирани общности като ромите “, който
е формулиран към ОЦ 3.
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Приложение 6
МЕТОДОЛОГИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКАНА ПРОЕКТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ОТ МИГ
ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ОТ ОП НОИР В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
Раздел
1. ФИНАНСОВ, ТЕХНИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ
1.1.Опит на кандидата и партньорите в управлението на
проекти и/или в сферата на заложените дейности
Реализирани повече от един проект, сходни по тип и обхват с
настоящето проектно предложение, осъществени в партньорство,
с видими и устойчиви резултати
Поне един осъществен проект, сходен по тип и обхват с
настоящето проектно предложение
Поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на
тези, включени в настоящето проектно предложение
1.2. Опит на екипа за управление на проекта/ Поотделно се
оценява опитът на всеки един от членовете на предложения
екип като сборът от отделните оценки се дели на броя на
членовете на предложения екип.
Екипът за управление на проекти има повече от 3 години опит в
сходни проекти и дейности
Екипът за управление на проекти има повече от 1 година опит в
сходни проекти и дейности
Екипът за управление на проекти има по-малко от 1 година опит
в сходни проекти и дейности
1.3. Финансови възможности за реализиране на проекта
Кандидатът и партньорите разполагат с добри финансови
възможности на база годишни финансови отчети за последните
две години на стойност равна или по-висока от исканото
финансиране и/или са изпълнявали проекти с бюджет от 100 000
до 200 000 евро
Кандидатът и партньорите разполагат с добри финансови
възможности на база годишни финансови отчети за последните
две години на стойност равна или по-висока от исканото
финансиране и/или са изпълнявали проекти с бюджет от 20 000
до 100 000 евро
Кандидатът и партньорите разполагат с добри финансови
възможности на база годишни финансови отчети за последните
две години на стойност равна или по-висока от исканото
финансиране и/или са изпълнявали проекти с бюджет до 15 000
евро
2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
2.1.Съответствие и принос на проектното предложение към ОП
НОИР
2.1.1. Проектното предложение напълно съответства на целите на

Брой точки
МАКСИМУМ 20
Максимум 5
5
3
1
Максимум 5

5
3
1
Максимум 10
10

6

2

МАКСИМУМ 40
Максимум 10
10
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конкретната операция на ОП НОИР и допринася за постигането
им
2.1.2. Проектното предложение частично съответства на целите
на конкретната операция на ОП НОИР и частично допринася за
постигането им
2.1.3. Проектното предложение слабо съответства на целите на
конкретната операция на ОП НОИР и приноса му за постигането
им не е достатъчно добре обоснован

6
2
Максимум 5

2.2. Съответствие и принос към стратегия за ВОМР и други
общински документи
2.2.1. Проектното предложение напълно съответства и допринася
за изпълнение на Стратегията ВОМР и други общински,
стратегически документи (ако са приложени такива)
2.2.2 Проектното предложение частично съответства и частично
допринася за изпълнение на Стратегията ВОМР и други
общински, стратегически документи (ако са приложени такива)
2.2.3. Проектното предложение слабо съответства на целите на
конкретната операция на Стратегията ВОМР и други общински,
стратегически документи (ако са приложени такива) и приноса
му за постигането им не е достатъчно добре обоснован

5
3
1

Максимум 5
2.3. Иновативност и добри практики
2.3.1. Проектното предложение има ярко изразен иновативен
характер и/или утвърждава добри практики
2.3.2. Проектното предложение частично има иновативен
характер и/или по-слабо прилага добри практики
2.3.3. Проектното предложение има слабо изразен иновативен
характер и/или слабо прилага добри практики
2.4. Описание на дейностите
1.Заложените дейности допринасят към задоволяване на
потребности на обоснованите целеви групи
2.Заложените дейности допринасят за постигане на индикаторите
за изпълнение и резултат на операцията, а където е приложимо и
към специфични за територията на МИГ допълнителни
индикатори
3.Заложените дейности имат иновативен характер и/или
надграждащ/мултиплициращ ефект в обхвата на МИГ/МИРГ
4. Заложените дейности отговарят на капацитета на кандидата и
партньорите
5. Описанието на дейностите ясно разграничава проекта от
сходни по характер проекти, финансирани по ОП РЧР (например:
бенефициентът ще работи с родителите в рамките на детската
градина/училище като включва само такива дейности/теми, по
които същите родители не са обхванати от ОП РЧР); предвидени
са източници за информация, доказващи разграничението
(присъствени списъци, декларации и др.)
Три от горните критерии са изпълнени
Един от горните критерии е изпълнен
2.5.План за действие

5
3
1
Максимум 10
10

6
2
Максимум 5
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1.Планът за действие има времеви график, който отчита време за
5
подготовка на дейности (вкл. процедури за избор на изпълнител)
2.Планът за действие е балансиран и реалистичен съобразно
спецификата на дейностите (напр. учебна година, ваканции, др.)
и продължителността на проекта
3.Планът за действие отразява логическата връзка на целите и
дейностите на проекта
4.Планът за действие отразява предвидимите рискове при
изпълнението на проекта (напр. евентуални закъснения при
процедури по ЗОП, при проверка за недопускане на финансиране
на икономически дейности, проверки за двойно финансиране и за
режим на държавни помощ)
Два от горните критерии са изпълнени
3
Един от горните критерии е изпълнен
1
2.6. Целеви групи
Максимум 5
1. Целевите групи отговарят на разработената от МОН методика
5
(система от критерии) за определяне на децата и учениците, за
които съществува риск от образователно изключване и на които
следва да се осигури допълнителна помощ за преодоляване на
този риск
2.Целевите групи имат числови стойности
3.Целевите групи попадат в обхвата на операцията и работата на
избраните партньори
Два от горните критерии са изпълнени
3
Един от горните критерии е изпълнен
1
3.УСТОЙЧИВОСТ
МАКСИМУМ 10
3.1.Мултиплициращ ефект
Максимум 5
1.Проектът предлага възможност за мултиплициране и добавяне
5
на стойност към съществуващи дейности и услуги
2. Проектът предлага механизъм за мултиплициране – сред
други групи, територии, бенефициенти/партньори
3.Предвидените дейности за информираност и публичност
допринасят за мултиплициращ ефект от проекта
Два от горните критерии са изпълнени
3
Един от горните критерии е изпълнен
1
3.2.Резултати
Максимум 5
1.Финансова устойчивост след приключване на проекта
5
2.Институционална устойчивост след приключване на проекта
3.Устойчивост на въздействието върху целевите групи след
приключване на проекта
Два от горните критерии са изпълнени
3
Един от горните критерии е изпълнен
1
4. БЮДЖЕТ
МАКСИМУМ 30
4.1. Логическа обвързаност, целесъобразност и ефикасност на
Максимум 10
разходите
4.1.1. Налице е пълна логическа обвързаност на разходите с
10
дейностите и насоченост към постигане на резултатите
4.1.2. Налице е частична логическа обвързаност на разходите с
6
дейностите и насоченост към постигане на резултатите
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4.1.3. Налице е слаба логическа обвързаност на разходите с
дейностите и насоченост към постигане на резултатите
4.2. Разходите са реалистични и съобразени с пазарните цени
4.2.1. Планираните разходи са съобразени с количеството,
качеството и своевременното изпълнение на дейностите за
постигане на резултатите по пазарни цени
4.2.2. Планираните разходи са съобразени с дейностите и
резултатите без да отразяват динамиката в пазарните цени
4.2.3. Планираните разходи са съобразени с пазарните цени, без
да отразяват количеството и качеството на заложените дейности
и резултати
4.3. Разходите спазват принципите за ефективност
4.3.1. Заложените разходи са планирани за постигане на
оптимален ефект на единица разход спрямо заложените цели
4.3.2. Заложените разходи са планирани за постигане на добър
ефект на единица разходи спрямо заложените цели
4.3.3. Заложените разходи са планирани за постигане на
задоволителен ефект на единица разходи спрямо заложените
цели
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

2
Максимум 10
10
6
2
Максимум 10
10
6
2
100
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Приложение 7
Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020
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“
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“
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“
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“
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Приложение 8
Съответствие на Стратегията за ВОМР с хоризонталните политики на ЕС
10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
Равенството между жените и мъжете е една от целите на Европейския
съюз. С течение на времето законодателството, съдебната практика и
измененията в Договорите спомогнаха за засилването на този принцип и
неговото прилагане в ЕС. В Европейската харта за равнопоставеност на
мъжете и жените в живота на местно ниво са залегнали шест принципа:
1. Равенството на мъже и жени представлява фундаментално право,
трябва да се прилага от местни и регионални власти във всички сфери на
тяхната отговорност.
2. Вземането предвид на правото на равнопоставеност допринася за
премахването на редица дискриминационни фактори на базата на раса,
цвят на кожата, етническа и социална принадлежност, генетични
признаци, език, религия или убеждения, политически или други мнения,
принадлежността към национално малцинство, социален статус,
месторождение, инвалидност, възраст или сексуална ориентация.
3. Правото на равнопоставеност изисква местните и регионални власти да
предприемат всички необходими мерки за промотиране на балансирано
представителство и участие на мъже и жени във всички сфери на процеса
на вземане на решения.
4. Местните и регионални власти трябва да насърчават преодоляването на
- прилагане на стереотипите и препятствията, върху които се базира неравенството по
принципа на
отношение на жените, и които водят до неравно оценяване на ролите на
равенство
мъжете и жените в политически, социален, икономически и културен
между
аспект.
половете;
5. Перспективата за равнопоставеност трябва да се взема предвид при
изработването на политики, методи и инструменти, предназначени да я
осъществяват – например чрез използването на новаторски и бюджетни
техники за равенство.
6. Политиките и действията на местните и регионални власти трябва да
включват планове и програми за равнопоставеност, заедно със
съответните финансови и човешки ресурси, необходими за изпълнението
им.
Държавната политика на Р България в областта на равнопоставеността на
половете и недискриминацията по признак „пол” обединява усилията и
действията на изпълнителната власт на всички нива, както и на местното
самоуправление. На 15 април 2016 г. Народното събрание прие Закона за
равнопоставеност на жените и мъжете.
Законът урежда провеждането на държавната политика по
равнопоставеност на жените и мъжете като целта му е да създаде условия
за изграждане на благоприятна и стабилна среда чрез определяне на
органите и механизмите за провеждане на държавната политика по
равнопоставеност.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие предвижда
поредица от мерки за прилагане на принципите за равенство между
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мъжете и жените. За целите на настоящата Стратегия жените участват
равнопоставено с мъжете при вземането на решения, при тяхното активно
участие в Колективния върховен орган и Колективен управителен орган
на МИГ. В КВО от 39 физически и юридически лица членски състав, 16 са
жени.
При избора на служители за екипа на МИГ също е следван принципа на
равнопоставеност между жените и мъжете като направеният избор е
обоснован единствено на професионалните качества на служителите.
Наред с това МИГ ще следва следните принципи и цели:
• При одобрението на проекти, финансирани от Стратегията, проектите
ще се оценяват единствено по качествени характеристики, без да се взема
под внимание половата принадлежност на кандидата.
• При реализиране на проекти в обществената и социална сфера ще се
следи дали обхванатите от проектите целеви групи покриват принципите
за равнопоставеност на половете;
• В проектите водещи до създаване на нови работни места ще се
наблюдава разпределението на работните места между мъже и жени като
размера на възнагражденията ще зависи единствено от длъжността и
служебните отговорности.
Европейският парламент играе съществена роля в подкрепата на
политиката за равни възможности. Принципът на равните възможности
включва система от специални мерки, които целят да компенсират
изоставането, произтичащо от расовия или етнически произход, възраст
или друга характеристика, която може да доведе до третирането на
личността несправедливо. Общият принцип за равни възможности
съдържа два ключови елемента – за забрана на дискриминацията по
национален признак и равенство между жените.
Затова настоящата Стратегия за развитие предвижда поредица от мерки,
които ще допринесат за утвърждаване принципа на равните възможности
на територията на МИГ. Тук би следвало да се посочат следните мерки:
1. При одобрението на проекти, финансирани от стратегията проектните
предложения ще се оценяват единствено по качеството на поекта, без да
- допринасяне
се вземат под внимание характеристиките на кандидата, произтичащи
за
от етнически/малцинствен произход, пол, лица от уязвими групи от
утвърждаване
населението или по друг признак, който може да постави в неравностойно
на принципа на
положение кандидата;
равните
2. В критериите за оценка на проектите по някои от приложимите мерки,
възможности;
финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. е дадено предимство на проекти,
насочени към уязвими групи от населението (Мярка 7.2., Мярка 7.5.,
Мярка 7.6.);
3. В критериите за оценка на проектите по някои от приложимите мерки,
финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. е дадено предимство на проекти,
които ще се изпълняват в населени места от територията на МИГ, извън
общинските центрове (Мярка 7.2., Мярка 7.5., Мярка 7.6.). По този начин
Стратегията насърчава осигуряването на инвестиции в отдалечени
населени места от територията с цел подобряване на условиягта за
живеене и повишаване на стандарта и качеството на живот в тези
населени места;
4. Мярка 1 “Ново работно място на общините Дряново и Трявна“,
финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020 г., предвижда дейности за наемане на
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безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период от 12
месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение и
предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи
работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
5. Мярка 3 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на
територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПРЧР
2014 – 2020 г. е изцяло насочена към уязвимите групи от населението.
Мярката предвижда дейности за подобряване достъпа до заетост,
социални и здравни услуги на представители 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 безработица, ниски доходи,
ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация,
пространствена изолация и др.).
6. Мярка 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините
Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г. предвижда да
се създадат възможности за заетост и професионална интеграция в
социалните предприятия на хората с увреждания и други представители
на рискови групи като важна предпоставка за намаляване на бедността и
риска от социално изключване.
7. Мярка 1 „Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“, финансирана от
ОПНОИР 2014 – 2020 г. има за цел да подпомогне децата и учениците,
произхождащи от етническите
малцинства да се изградят като
пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и
творческа реализация.
8. В състава на Колективния върховен орган на МИГ са включени
представители на уязвими групи от населението;
9. В процеса на изпълнение на Стратегията, в изпълнение на дейности по
подмярка 19.4. МИГ ще продължи да организира и провежда обучения,
семинари и информационни срещи за местни лидери, с участие на
представители от отдалечени населени места, на уязвими групи от
населението и на лица, поставени в рискови условия.
Превенцията срещу дискриминация е една от основните хоризонтални
политики на ЕС. Следвайки политиките на ЕС Р България през 2004
година приема Закон за защита от дискриминация. Този закон урежда
защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното
предотвратяване.
- създаване на Стратегията за развитие на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана
условия за
ще спазва коректно Закона за защита от дискриминация като МИГ е
превенция на въвела поредица от мерки, които предотвратяват възможността от
дискриминаци създаване на дискриминационни процеси:
ята.
1. Колективният върховен орган на МИГ бе структуриран
на
Учредително събрание, състояло се на 28.11.2016г. в гр.Трявна.
Учредителното събрание бе организирано след използване на различни
форми на оповестяване сред местната общност и практически всяко лице
от територията на МИГ, което е изявило желание да членува в КВО е
станало редовен член на организацията;
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2. В процеса на реализиране на Стратегията набирането и подбора на
проекти ще се осъществява на базата на обективни и прозрачни
процедури като одобрението на проектните предложения ще се
осъществява единствено по качествени показатели и всякакви
дискриминационни елементи в критериите за оценка са напълно
изключени.
3. В поредица от мерки, предвидени за изпълнение се предвиждат
дейности, насочени към подпомагане на живеещите в отдалечени
населени места от територията на МИГи осигуряване на равен достъп до
пазара на труда на малцинствени и уязвими групи от населението.
Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, насочени към подобряване
на социалните и здравни услуги на уязвими групи и други представители
на маргинализираните общности като по този начин ще се окаже принос
към намаляване на социалната изолация на тези групи от населението и
тяхната социална интеграция.
10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два основни
аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от страната с
ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и
Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско законодателство в тази
област. Основната стратегическа цел на Третия национален план за действие по изменение
на климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на
климата за периода 2013-2020 г. и да насочи усилията на страната към действия, водещи
до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени и изпълнение на
поетите ангажименти.
Стратегията за ВОМР на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е напълно
съобразена с Третия национален план за действие по изменение на климата като
подпомага изпълнението на заложените политики и мерки за постигане на целите на
страната по отношение изменението на климата в няколко насоки:
1. Преди подаването за одобрение на настоящата Стратегия бе проведена е предварителна
преценка относно необходимостта от извършване на екологична оценка.
2. Стратегията за ВОМР е рамков документ и не съдържа инвестиционни предложения,
попадащи в обхвата по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1
т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително
въздействие върху околната среда.
3. На всички проекти, които ще се реализират посредством Стратегията за Водено от
общностите местно развитие ще се изисква преценка относно необходимостта за
извършване на екологична оценка.
4. Приоритетно ще бъдат финансирани проекти по някои от приложимите мерки (напр.
мерки 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.3 и 8.6), финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г., които имат пряко
въздействие или са директно насочени към опазване на околната среда;
5. В съответствие с критериите за оценка на проекти по редица мерки (напр. Мерки 4.1 и
4.2), финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. приоритетно ще се финансират проекти, които
водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятията;
6. Стратегията за ВОМР предвижда прилагането на Мярка „Подобряване на
природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“,
финансирана от ОПОС 2014 – 2020 г. Мярката е директно ориентирана към опазване на
околната среда като цели извършване на преки консервационни дейности за видове,
докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние от територията на МИГ.
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10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
В България делът на населението, живеещо в риск от бедност или социална изолация е
висок като най-засегнати са слабо населените територии на селските райони. По-високият
риск от бедност в селските райони се дължи на по-ниска заетост на трудоспособното
население, по-висока безработица, по-ниска образователна степен на населението и пониски доходи. Рискът от бедност и социална изолация е по-висок при ромския етнос и
дългосрочно безработните, възрастното население и хората с увреждания.
Посочените характеристики са типични за населените места, обхванати от територията на
МИГ, затова настоящата стратегия предвижда комплекс от мерки, насочени към
повишаване на заетостта и конкурентоспособността на местната икономика:
1. Мерки 4.1, 4.2 и 6.4.1, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. насърчават създаването на
нови работни места като приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на
допълнителен перосонал.
2. Инвестициите по Мерки 4.1, 4.2 и 6.4.1, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. са
насочени към закупуване на машини и оборудване, въвеждане на нови технологии,
модернизация и и иновации. По този начин Стратегията ще окаже принос върхо
повишаване на конкурентоспособността намикро-предприятията, предприятиято от
хранително-вкусовата промишленост и земеделските стопани, осъществяващи дейност на
територията на МИГ.
3. Инвестициите по Мярка 2.2.„Подобряване производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ“, финансирана от ОПИК 2014 – 2020 г. са насочени към закупуване
на машини и оборудване с цел модернизация, въвеждане на иновации, подобряване
ефективността и ефикасността на малките и средни предприятия, функциониращи на
територията на МИГ. По този начин Стратегията ще окаже принос върху повишаване на
конкурентоспособността на малките и средни предприятия.
4. Мярка 1 „Ново работно място на общините Дряново и Трявна“, финансирани от ОП РЧР
2014 – 2020 г. цели да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно
ниво за безработни и неактивни 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. Мярка 2 „Добри и безопасни условия на
труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП
РЧР 2014 – 2020 г. цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както
и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките
ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да
рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:
През настоящия програмен период „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ ще
изпълнява мултифондова Стратегия за развитие, финансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, посредством ПРСР 2014 – 2020 г., Европейския
социален фонд, посредством ОПРЧР 2014 – 2020 г. и ОПНОИР 2014 – 2020 г., Европейсия
фонд за регионално развитие, посредством ОПИК 2014 – 2020 г. и Кохезионен фонд на ЕС
посредством ОПОС 2014 – 2020 г..
Политиката на ЕС за развитие на селските райони се финансира по линия на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Благодарение на политиката
на ЕС за развитие на селските райони тези части от територията на ЕС успяват да
посрещнат множеството икономически, социални и екологични предизвикателства на 21ви век. Наричана често „вторият стълб“ на Общата селскостопанска политика (ОСП), тази
политика допълва системата за преки плащания за земеделските стопани и мерките за
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регулиране на селскостопанските пазари (т.нар. „първи стълб“). Политиката за развитие на
селските райони споделя редица цели с другите европейски структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ).
Стратегията за ВОМР на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ съответства и
подкрепя реализирането на всичките шест общи приоритета на ЕС за развитие на
селските райони:
- поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и
в селските райони. Посредством прилагане на Мярка 1.1. „Професионално обучение и
придобиване на умения“ стратегията ще подпомогне организирането и провеждането на
курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.
- повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове
земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво
управление на горите. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ цели
модернизиране на земеделските стопанства, включително преструктуриране и
модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и
биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални
активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и
енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на
продукцията. С прилагането на Мерки 8.5. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и
екологичната стойност на горските екосистеми“ и 8.6. „Инвестиции в технологии за
лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
подпомага устойчивото управление на горите като Мярка 8.5. ще окаже принос за
смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на
услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или
залесената площ за отдих и почивка. Мярка 8.6. цели да се подсигурят средства за
подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и
частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята
многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да
продължат с устойчивото управление на горите си.
- насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към
животните и управлението на риска в селското стопанство. Подпомагането по Мярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще бъде насочено
към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители
преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти,
включително такива свързани с къси вериги на доставка.
- възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство. Мерки 4.1, 8.5 и 8.6 ще се прилагат под условие, че всички
дейности и инвестиции ще са насочени към опазване на околната среда. По този начин
Стратегията ще окаже принос за опазване на екосистемите, свързани със селското и горско
стопанство. По Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които включват дейности за използване на
отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения.
- насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването
към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и
горското стопанство и в сектора на храните. Стратегията за ВОМР ще окаже принос
върху изпълнението на този приоритет посредством прилагането на Мерки 4.1. и 4.2, В
съответствие с критериите за оценка на проектните предложения ще бъдат приоритетно
финансирани проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации
в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно
Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.
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- насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони. На територията на Местната инициативна
група делът на населението, живеещо в риск от бедност или социална изолация е висок
като най-засегнати са слабо населените райони, отдалечени от общинските центрове.
Затова Стратегията предвижда прилагането на мерки за подобряване на публичната
инфраструктура и развитието на туризма в района, където има уникални туристически
ресурси, които все още не се изпълзват пълноценно. Мерки 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ и 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“ ще допринесат за доближаване на стандарта на живот в
малките населени места и в градовете, обхванати от МИГ до водещи в това направление
райони на страната, както и ще подпомогнат социалното приобщаване на живущите в тези
територии.
За периода 2014-2020 г. Европейския социален фонд (ЕСФ) е съсредоточен върху четирите
тематични цели на политиката на сближаване:
- Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;
- Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;
- Инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот;
- Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация.
Стратегията за ВОМР на МИГ посредством прилагането на мерки, финансирани от ОП
РЧР 2014 – 2020 г. и ОПНОИР 2014 – 2020 г. ще окаже въздействие върху постигането на
първите три тематични цели. Мярка 1 „Ново работно място на общините Дряново и
Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г. има за цел да осигури предпоставки за
създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни 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.
Мярка 2.2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините
Дряново и Трявна“, финансирна от ОП РЧР 2014 – 2020 г. цели осигуряване на безопасни
условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията
на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри
качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността
на труда в предприятията. По този начин прилагането на двете мерки ще окажат принос
върху постигане на ТЦ: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната
сила.
Прилагането на Мярка 3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на
територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 202 0г. да
допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на
бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл.
ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Стратегията предвижда прилагане на Мярка 4 “Развитие на социална икономика на
територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Мярката цели да се създадат предпоставки и възможности за заетост и професионална
интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на
рискови групи като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално
изключване. В същото време социалните предприятия ще бъдат обвързани в мрежа за
предлагане на местни услуги и продукти, под обща за територията марка, като
едновременно с това се осигури подкрепена заетост на уязвими социални групи,
изключени от трудовия пазар. По този начин Стратегията ще окаже принос върху
изпълнението на ТЦ: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.
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Прилагнето на Мярка 1 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПНОИР 2014 – 2020 г. е
насочена към подпомогне на децата и учениците, произхождащи от етническите
малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална,
социална и творческа реализация. Затова Стратегията ще подпомогне реализирането на
ТЦ: Инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот.
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) съсредоточава инвестициите си върху
няколко ключови приоритетни области, включително подкрепа за малките и средните
предприятия (МСП). Стратегията за ВОМР посредством прилагането на Мярка 2.2.,
финансирана от ОПИК 2014 – 2020 г. „Подобряване производствения капацитет в МСП на
територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ цели да ускори темпа на
растеж („бърз-растеж“) и следва да създаде възможности за повишаване на
продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и
реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова
помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез
подобряване на достъпа до финансиране. Следва да се повиши конкурентоспособността на
предприятията от територията на МИГ, да се засили тяхното участие във веригата на
добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на
силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.
Прилагането на Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от
мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, финансирана от ОПОС 2014 – 2020 г. ще
допринесе за запазване и подобряване на природозащитното състояние на видове и
местообитания, предмет на опазване съгласно Директива 92/43/ЕИО, находящи се на
територията на МИГ. По този начин Стратегията съответства и ще подпомогне
реализирането на Специфичната цел на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014 – 2020 г. и
съответства на област на интервенция на Кохезионния фонд (КФ), насочена към опазване
на околната среда.
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