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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА
„МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
За реализирането на целите на програмата МИГ Долна Митрополия - Долни
Дъбник разработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)
– в съответствие с приоритетите на Стратегическите насоки на Общността и на
Националния стратегически план за развитие на селските райони на България
за периода 2014-2020 година. Стратегията е съобразена с всички приоритети
на Програма за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020
година. Изборът на мерки за прилагане по СВОМР и разпределението на ресурсите между ключовите области на развитие на селските райони е базиран на
нуждите на земеделския сектор, бизнес сектора и населението на територията
на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, идентифицирани след направено
специално социологическо проучване за нагласите, опита и очакванията на заинтересованите страни.

С Решение на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите № РД 09-313 от 4-ти Април 2018 г.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на
МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник беше одобрена с
общ бюджет от 2 933 700,00 лв.

На 05 Април 2018 година между Управляващия орган на Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г. и МИГ Долна Митрополия - Долни
Дъбник беше подписано Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г., с което започна и реализирането на заложените и одобрени дейности от Стратегията за ВОМР на
Сдружението.
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ТЕРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обхваща община Долна Митрополия и община Долни Дъбник, които влизат в границите на
Област Плевен, разположена в централната част на Северна България и в източната част на Северозападния район. Общата площ на територията на МИГ е
981 кв.км (21.1% от площта на областта), от които 674 кв.км. е площта на община
Долна Митрополия (14.5 % от площта на областта) и 307 кв.км – община Долни
Дъбник (6.6 % от площта на областта).
Територията на Местната инициативна група обхваща 23 населени места:
гр. Долна Митрополия, гр. Долни Дъбник, гр. Тръстеник и 20 села. Съгласно
Наредба № 14/01.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони, Долна Митрополия и Долни Дъбник са определени като общини
от обхвата на селските райони в България. Според Заповед № РД-02-14-2021/14
август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел) на МРРБ за
категоризацията на населените места, Долна Митрополия и Долни Дъбник са
определени за 4 категория община.

Населението на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник” по данни на НСИ
към 31.12.2016 г. е 29 513 души, което е 11.89 % от цялото население на областта и с което територията на МИГ се нарежда на второ място в област Плевен. В
градовете живеят 10 870 души, а в селата – 18 643 души.
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УЧАСТИЕ НА ОБЩНОСТТА В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
Процесът на участие на общността в разработването на стратегията премина
през следните етапи:
1. Подготвителни дейности: Проучване и анализ на територията и анализ на
местния потенциал за развитие.
2. Работа по стратегията: Изготвяне на работен вариант на СВОМР, проведоха се
обучения на екипа по проекта и местните лидери, формираха се експертни групи
за разработване на СВОМР, проведоха се консултации с населението по подготвения проект на СВОМР и беше изготвен окончателния вариант на стратегията.
Популяризиране и представяне на стратегията пред местната общност, заинтересованите групи и бенефициенти. Общ брой на участвалите в процеса: над 745 души.
3. Етап на кандидатстване: Кандидатства се за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. Кандидатстване
пред УО на ПРСР за изпълнение на СВОМР.

ОСНОВНА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
НА СТРАТЕГИЯТА
МИСИЯ: Динамично развитие на територията чрез използване на местния
потенциал за икономически растеж в конкурентна среда и осигуряване на просперитет на местната общност.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Устойчив растеж и европейско развитие на територията чрез
повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване
на заетостта и разнообразяване на дейностите в неземеделския сектор, инвестиции в публична и социална инфраструктура.
ПРИОРИТЕТИ:
1. Повишаване на производителността и конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства и преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на квалификацията;
2. Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване на заетостта чрез развитие на неземеделски дейности и опазване на културно-историческото и
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природно наследство;
3. Подобряване на условията на живот чрез развитие на публичната инфраструктура и условията за отдих и туризъм.
Устойчив растеж и европейско развитие на територията чрез повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване
на дейностите в неземеделския сектор, инвестиции в публична и социална инфраструктура

Повишаване на производителността и конкурентоспособността на
малките и средни селски стопанства и
преработвателни предприятия чрез технологична модернизация и повишаване на
квалификацията.
Повишаване
на конкурентоспособността
и
технологична
модернизация
на селското
стопанство
чрез преструктуриране
и
развитие на
наличните
мощности и
насърчаване
въвеждането
на иновации в
стопанствата.

Мярка 4.1.
„Инвестиции
в земеделски
стопанства“

Развитие
и
модернизация
на
преработвателните
предприятия
и маркетинга
на техните
селскостопански
продукти.

Повишаване
на квалификацията на
селските
стопани и
усвояване
на
добри
практики.

Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване
на заетостта чрез развитие
на неземеделски дейности и
опазване на културно-историческото наследство.
Развитие на
неземеделски
дейности,
услуги
и
туризъм.

Мярка 1.3.
„Краткосрочен
обмен на опит и
Мярка 4.2.
посещения в зе„Инвестиции меделски и горски
в преработка/ стопанства“
маркетинг
на
селскоМярка 6.4.
стопански
„Инвестиции в подпродукти“
крепа на неземеделски дейности“
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Опазване на
културно-историческото
и
природно
наследство.

Иновативна
мярка 7.02.
„Стимулиране
на
местното
развитие и активността на
територията
на МИГ чрез популяризиране на
културно-историческото материално и нематериално наследство и
спорта.“

Подобряване на
условията на живот
чрез развитие на публичната инфраструктура и условията за
отдих и туризъм.
Подобряване
на техническата
инфраструктура.
Развитие на малка
инфраструктура в
областта на отдиха и туризма.
Мярка 7.2.
„Инвестиции
в
създаването, подобряването или
разширяването
на всички видове
малка по мащаби
инфраструктура.“
Мярка 7.5.
„Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.
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МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник е учредена
на 28.04.2016 година от 37 юридически лица и физически лица по реда и при
условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение
за осъществяване на общественополезна дейност. Създадена е като публичночастно партньорство във връзка с прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” на „Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 година”, финансиран от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие,
основани на участието на местните общности. МИГ Долна Митрополия - Долни
Дъбник е независима и доброволна организация на представители на местните
власти, стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Долна
Митрополия и Долни Дъбник, която се основава на принципите на равенството
и взаимопомощта.
Съдебният акт за регистрация в Плевенски окръжен съд на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия Долни Дъбник”
е издаден с Решение № 108 от 31.05.2016 година по фирмено дело № 26
по описа на Плевенски окръжен съд за 2016 година, а Акта за регистрация в
Централния регистър на ЮЛНЦ чрез Удостоверение № 006 от 12.07.2016 година
на Министерство на правосъдието.

Съгласно Устава органите на Сдружението са:
1. Колективен върховен орган – Общо събрание (ОС), състоящ се от всички
членове - общо 37 членове, представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор;
2. Колективен управителен орган – Управителен съвет (УС), състоящ се от 9 членове:
• ЕТ „Нико - Валентин Цеков“,
представлявано от управителя си г-н Валентин Цеков – Председател на УС;
• „Макс 1“ ЕООД, представлявано от г-жа Цветелина Цикова
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– Заместник-председател на УС;
• Община Долна Митрополия, представлявана от Кмета на Общината
г-жа Поля Цоновска – член на УС;
• Община Долни Дъбник, представлявана от Кмета на Общината г-н
Борислав Станимиров – член на УС;
• „Камелия - Васил Гетов 2“ ЕООД, представлявано от управителя си г-н
Венцислав Върбанов – член на УС;
• НЧ „Неофит Рилски-1872 г.“, представлявано от Председателя си г-жа
Силвия Петрова – член на УС;
• НЧ „Зора-1990 г.“, представлявано от секретаря си г-жа Димитринка
Гетова - член на УС;
• г-жа Татяна Георгиева – член на УС;
• НЧ „Илия Бешков 1898 г.”., представлявано от секретаря си г-жа Лена
Богданова – член на УС.
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ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ В СВОМР
ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

МЯРКА 1. ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОСВЕДОМЯВАНЕ
1.3. КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА И
ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА
Описание на
целите

Обхват на
мярката

Допустими
кандидати

Повишаване на квалификацията чрез организиране на групи от земеделски
стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна
на опит между участниците.
Обмяна на опит в областта на: биологичното земеделие, използване на поливна
техника и технологии с нисък разход на вода; използване на енергоефективна
земеделска техника и 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 оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни
практики за преработка на оборски тор.
1. Професионални гимназии или центрове за професионално обучение по
Закона за професионалното образование и обучение имащи право да обучават
по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640
„Ветеринарна медицина“;
2. Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското
стопанство или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона
за Българската академия на науките, Закона за горите.
3. Неправителствени или браншови организации с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство
или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите.
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

По мярката се подпомага организирането и провеждането на посещения на
земеделски стопанства. Посещенията на земеделски стопанства са дейности по организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или
начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците в
областта, например на:
• биологичното земеделие, използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;
• използване на енергоефективна земеделска техника и 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 оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.
Финансови
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект в размер
параметри на на 5 000 лева.
проектите
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода
на прилагане на Програмата не може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро.
Интензитет Максималният интензитет на помощта е 100% от общите допустими
на финансоразходи.
Допустими
дейности

вата помощ
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Описание на
целите

Обхват на
мярката
Допустими
получатели

Повишаване на конкурентоспособността на земеделието на територията на
МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ чрез:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материали 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.
Цялата територия на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
Финансова помощ се предоставя на:
• Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани
с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
• Признати групи или организации на производители за инвестиции, които
са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани
с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на
продукцията за продажба.
1. Земеделските стопани, трябва да са регистрирани съгласно чл. 7, ал. 1 от
Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство
- не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро /с изключение нa
пчелaрите, зa които се изисквa дa имaт мин. 5 кошерa/;
3. Ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на
площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно
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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

Допустими
свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на
получатели
земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности,
(продължение) или получена публична финансова помощ;

Допустими
дейности

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия
в) признати групи производители или признати организации на производители
на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9
„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г..
Критериите по т. 3, буква а) не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект с инвестиции в сектори
„Животновъдство“,“Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“.
• Пчелари регистрирани като ЗП, които имат мин. 5 – макс. 150 броя кошери.
Подпомагат се проекти, които се изпълняват на територията на МИГ „Долна
Митрополия – Долни Дъбник“ и водят до подобряване на цялостната дейност
на земеделското стопанство чрез:
1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
2. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на
Общността приложими за съответните стопанства;
3. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на
стопанствата;
4. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
5. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
6. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
7. 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;
8. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.
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Финансови
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпараметри на мер на 15 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпроектите

мер на 150 000 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода
на прилагане на Програмата не може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро.
Интензитет Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия разна финанмер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ
се увеличава с 10 на сто за:
совата
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
помощ /в %
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на орза различните видове ганизации на производителите;
бенефициенти 3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,
включващи от 6 до 10 земеделски стопани;
5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти
по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично
земеделие“от ПРСР 2007 – 2013 г.;
6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически
лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на
производители.

МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
Описание на
целите

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата
ефективност и конкурентоспособността, създаване на добавена стойност
и откриване на нови работни места за предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Долна Митрополия
– Долни Дъбник“ чрез:
12

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

Описание на
1. По-добро използване на факторите за производство;
целите
2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси ве(продължение) риги на доставка;

Обхват на
мярката
Допустими
получатели

Допустими
дейности

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост;
4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. Подобряване опазването на околната среда.
Цялата територия на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1. Регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени
за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и
2., регистрирани по ТЗ или ЗК.
По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии
и отпадъци, и/или
7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и
труд, и/или
13
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Допустими
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната продейности
следяемост, и/или
(продължение) 10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни

чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Финансови
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпараметри на мер на 20 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпроектите
мер на 200 000 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода
на прилагане на Програмата не може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро.
Интензитет Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия разна финансомер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представата помощ вени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от
големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ
6.4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ
Описание на
целите

Обхват на
мярката

Прилагането на мярка 6.4.1. цели:
1. Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности за развитие на конкурентоспособността на територията на МИГ;
2. Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и
диверсификация на неземеделските дейности;
3. Подпомагане развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“ и иновации;
4. Усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни
и културни ценности.
Цялата територия на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
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За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани или
микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически
лица по Търговски закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Допустими
Допустими дейности са:
дейности
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти
и развитие на туристически услуги), в съответствие с т. 14 от Насоките
за определяне на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените
СВОМР;
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение
1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни
хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ, услуги в секторите на компютри,
оптика и електроника, автомобили и други превозни средства и други услуги
в полза на населението)
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление (включително и от вторични продукти, отпадъци и
остатъци);
5. Развитие на занаяти (включително предоставянето на услуги свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски
дейности.
Финансови
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпараметри на мер на 15 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпроектите
мер на 150 000 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода
на прилагане на Програмата не може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро.
Допустими
получатели
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Интензитет
на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 50% за инвестиции в къщи за
гости и 75% за всички останали инвестиции 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.

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ
МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА
Описание на
целите

Обхват на
мярката
Допустими
получатели

Допустими
дейности

Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
Чрез мярката ще се осигурят инвестиции за 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.
Ще се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща
обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.
Цялата територия на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
1. Община Долна Митрополия; Община Долни Дъбник;
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната,
спортната инфраструктура и културния живот;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот.
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение;
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Допустими
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социдейности
ална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса
(продължение) на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни

средства;
4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително
мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
Финансови
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпараметри на мер на 20 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпроектите
мер на 390 000 лева.
Интензитет Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за
на финанфинансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за
совата
проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни припомощ /в %
ходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ),
за различните видове с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите
бенефициенти за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които
след извършване на инвестицията ще генерират приходи не може да бъде поголяма от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи.
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МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Описание на
целите
Обхват на
мярката
Допустими
получатели
Допустими
дейности

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите на територията на МИГ „Долна
Митрополия - Долни Дъбник“.
Цялата територия на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
1. Община Долна Митрополия; Община Долни Дъбник;
2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на община Долна Митрополия и община Долни Дъбник.
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или
историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и
туристически пътеки).
Не са допустими за подпомагане по мярката дейности свързани с инвестиции в обекти обявени за паметници на културата от национално и световно
значение.

18

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

Финансови
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпараметри на мер на 20 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в разпроектите

мер на 150 000 лева.
Интензитет За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на прина финанходи финансовата помощ по подмярката е в размер на 100% от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ е
совата
в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
помощ /в %
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират
за различните видове нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разбенефициенти ходи за проекта не надхвърлят левовата стойност на 50 000 евро.
Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът за финансиране се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.
МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПОДМЯРКА 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ
чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и
спорта.” (ИНОВАТИВНА МЯРКА)
Правно
основание
Описание на
целите

Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране
на местното развитие
Мярката цели да се насърчи включването на местното население в общи инициативи за изучаване, съхраняване и популяризиране на културното наследство и природните дадености, стимулиране на дейностите в сферата на
изкуството и спорта сред подрастващите и младежите, като чрез това се
постигне:
• Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне
на стойност към културното наследство и природната среда и се създадат
възможности за оползотворяване на свободното време;
• Опознаване и популяризиране на местното културно и природно наследство
и повишаване обществения интерес към него;
• Съхраняване на местните обичаи и традиции и използването им за развитие на туризма на територията на МИГ;
• Стимулиране на творческото и физическото развитие на населението
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Обхват на
мярката

Подкрепа се предоставя за цялата територия на МИГ „Долна Митрополия –
Долни Дъбник“ за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на бенефициента и свързани с:
• Съхраняване на местната идентичност и култура, чрез опознаване, възстановяване, опазване и популяризиране на местното културно наследство и
традиции и съхраняване на природните дадености;
• Насърчаване на активността и доброволната дейност;
• Подпомагане на творческата и обществена изява на отделни хора и групи
от населението, като средство за тяхната интеграция и социализация;
• Подкрепа за осъществяването на младежки инициативи на местно ниво;
• Съхраняване на спортните традиции, осигуряване реализация на таланти,
изявата на младите хора, стимулиране на обществената им активност;
• Реализиране на събития и инициативи, подпомагащи общината и нейните
служби с принос в развитието на спорта, туризма и други сфери на обществения живот;
• Популяризиране на местната култура, история, етноси чрез организирането на фестивали и други мероприятия.

Допустими
получатели

Допустими кандидати по мярката са:
1. Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.
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1. Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;
2. Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/
или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;
3. Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в
т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно
наследство;
4. Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор
- и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с
местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на
населението;
5. Популяризиране, насърчаване и организиране на различни спортни прояви и
създаване на спортна култура, посредством провеждането на спортни мероприятия, състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса.
Финансови
Минимална стойност на допустимите разходи – 2000 лева.Максимална стойпараметри на ност на разходите по проекта – 25 000 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода
проектите
на прилагане на Програмата не може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро.
Интензитет В случай, че не е налично генериране на приходи, финансовата помощ за дейна финансоностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустивата помощ мите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират приходи не може да бъде по-голяма от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Допустими
дейности
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ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО МЕРКИ
Код на
мярката

Име на мярката

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
M01
Трансфер на знания и действия за осведомяване
„Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеМярка 1.3.
делски и горски стопанства”
М04
Инвестиции в материални активи
Мярка 4.1.
„Инвестиции в земеделски стопанства”
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостоМярка 4.2.
пански продукти”
М06
Развитие на стопанства и предприятия
Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
М07
Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони
Мярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктури”
Мярка 7.5.
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и
нематериално наследство и спорта.”
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:
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Общо за периода на
стратегията
лева
2 820 000
70 000

%
96.12%
2.39%

70 000

2.39%

1 125 000
735 000

38.34%
25.05%

390 000

13.29%

550 000
550 000
1 075 000

18.75%
18.75%
36.64%

775 000

26.42%

300 000

10.22%

113 700

3.88%

113 700

3.88%

2 933 700

100 %
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Настоящият документ и изготвен в резултат на изпълнението на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие“, в рамките на изпълнението на Споразумение № РД
РД50-26/05.04.2018 г. на Сдружение „МИГ Долна Митрополия
– Долни Дабник, подписано с Министерство на земеделието,
храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“, от ПРСР 2014-2020, с финансовата подкрепа на
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Предварително одобрен максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР:
2 933 700 лв.
Общ размер на финансовата помощ 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 ПРСР 2014-2020 г.: 977 900 лв.
Срок за изпълнение на дейностите по СВОМР: 05 април 2018
г. - 30 юни 2023 г.
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
1. Интернет страница на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:

http://migdmdd.eu/
2. Пълен текст на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:

http://migdmdd.eu/section-26-strategiya_za_vomr.html
3. Индикативен график на МИГ:

http://migdmdd.eu/section-20-indikativen_grafik.html
4. ИСУН 2020
(Информационна система за управление и наблюдение):

https://eumis2020.government.bg/
гр. Долна Митрополия, ПК 5855
ул. „Куба” № 2, вх. А
e-mail: migdmdd@abv.bg
web: http://migdmdd.eu

www.eufunds.bg
Резюме на Стратегия за водено от общностите местно развитие
на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“

