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1. Описание на МИГ : 

(не повече от 3 страници) 

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

- списък на общините, 

обхванати от МИГ;  
Община Брезово, Община Братя Даскалови 

- списък на 

населените места, 

обхванати от МИГ;  

Брезово - гр.Брезово, селата Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, 

Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Свежен, 

Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе и Чоба 

Братя Даскалови – селата Братя Даскалови, Верен,Голям дол, Горно 

Белево, Горно Ново село, Гранит, Долно Ново село, Колю Мариново, 

Малко Дряново, Малък Дол, Марково, Медово,Мирово, Найденово, 

Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славянин, 

Съединение, Сърневец, Черна гора 

- брой жители на 

териториите 

обхванати от МИГ; 

 

15 080 жители по данни на НСИ към 31.12.2014 

1.2. Карта на територията: 

 
Територията на „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е с обща площ от 962 кв. 

км.  разположена в Горнотракийската низина по южните склонове на Средна гора и включва две 

административно-териториалните единици - община Брезово (465 кв. км.) и община Братя 

Даскалови (497 кв. км.). Релефът и на двете общини е равнинен в южната част и нископланински 

на север. Териториите, включени в ареала на МИГ имат непрекъсната географска връзка по 

между си. Всички 39 населени места на общините Брезово и Братя Даскалови са включени в 

МИГ. Земеделски земи са приблизително 58% от територията на Община Брезово и 60% от 

територията на Община Братя Даскалови. Горският фонд заема 31% от територията на всяка една 

от общините. Районът и на двете общини е сравнително беден на водни ресурси.  

Населените места на територията се намират в близост до  главните транспортни коридори: 

главен път Е80 и главен път Е85. Община Брезово е кръстопътен възел като през нея минават 

пътищата: „Пловдив - Брезово - Павел баня – Казанлък“; „Брезово-Гранит – Чирпан“; „Брезово – 

Братя Даскалови – Чирпан“; „Брезово – Долна махала – Карлово“; „Брезово – Свежен – Карлово“; 

През Община Братя Даскалови преминава участък от АМ „ТРАКИЯ“   
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2.  Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията  

(неповече от 2 страници) 

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

обсъждания): 

Процеса по изготвяна на Стратегия за ВОМР на територията на Сдружение МИГ Брезово, Братя 

Даскалови премина през два основни етапа: 

1. Първият етап в аналитичен: В рамките на този етап бяха изготвени два вида проучвания. 1) 

Изготвено е задълбочен анализ и проучване на цялостната територия на МИГ, в това число: 

географски, демографски, социално-културни, икономически, инфраструктурни и 

административни характеристики на територията. Идентифицирани са основните проблеми на 

територията и анализираните сектори, изведени са препоръки и възможни начини са 

преодоляване на идентифицираните проблеми, както и препоръки по какъв начин Стратегията за 

ВОМР би могла да адресира идентифицираните проблеми и да използва и доразвие силните 

страни на региона. Идентифицирани са заинтересованите страни на територията на МИГ и 

секторите, в които попадат, изготвен в SWOT анализ. Описани са подробно потребности на 

уязвимите групи. 2) Второто проучване включва анкетно проучване, целящо да провери 

нагласите на местните общности и да идентифицира какви са проблемите според тях и какви са 

възможните начини за решаването им. 

В резултат на Аналитичния етап е събирана и анализирана първичната и вторична информация, 

направена е оценка на състоянието на ресурсите и на проектната ориентираност и готовност на 

заинтересованите страни на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, оценка на 

проблемите на територията и на нейния основен потенциал. На тази база се идентифицират 

възможностите за устойчиво икономическо и социално развитие на земеделските стопанства, на 

фирмите, на НПО и на общините от МИГ Брезово, Братя Даскалови и се формулират инициативи 

и проекти в рамките на финансовите възможности на Стратегията за ВОМР на МИГ за новия 

програмен период 2016–2020 г.  

2. Включване на местната общност в процеса по създаване на Стратегията за ВОМР: 

В рамките на втория етап са проведени серия от обучителни и информационни мероприятия на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, в които участие взеха 582 (3,8% от цялото 

население на територията на МИГ) представители на всичките заинтересовани страни в региона 

(Приложение 13). 

В периода от 05.02.2016 до 04.04.2016 се проведоха:  

2.1. Дейности по обучения и информиране. 

- 2 бр. еднодневни обучения за екипа на МИГ и членове на УС и ОС с 30 бр. участници; 

- 2 бр. еднодневни обучения за местни лидери, в които участие взеха 59 местни лидери; 

 В рамките на обученията е доразвит капацитет на екипа на МИГ и на местните лидери, което се 

явява ключов фактор не само за подготовката на стратегическия документ, но и във връзка с 

изграждането на социален капитал на местната общност, какъвто дефицит бе установен по време 

на първия етап от процеса. 

- 4 бр. Информационни срещи с 87 участника; 

- 2 бр. Еднодневни информационни срещи/семинари с 48 участника; 

- 2 бр. Информационни конференции с 118 участника; 

В рамките на информационните мероприятия се постигна широко обществено информиране на 

всички заинтересовани страни, които имаха възможност да получат детайлна информация за 

подхода ЛИДЕР/ВОМР и особеностите на неговото прилагане през програмния период 2014 – 

2020 г. През целия времеви хоризонт на подготвителните дейности, електронната страница на 
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МИГа www.mig.brezovo.bg беше поддържана с актуална информация за процеса и като 

инструмент за обратна връзка на заинтересованите страни. За осигуряване на максимална 

публично бяха подготвени 3 издания на информационен бюлетин и 5 бр. публикации в местни 

медии (Приложение 13.13). Чрез информационните срещи, конференции и семинари местната 

общност бе подготвена за последващото й активно включване в процеса на разработване на 

Стратегията за ВОМР. 

2.2. Дейности по включване на местната общност в процеса на изработване и консултиране 

на СВОМР. На този етап от подготвителните дейности бяха организирани: 

- 4 бр. Работни срещи свързани с консултиране подготовката на СВОМР с местни експерти с 

участието на 58 човека. 

- 4 бр. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност с по-широк кръг 

участници - 100 човека. 

По време на събитията работата по СВОМР бе подкрепена с актуална информация и експертни 

мнения на множество представители на територията (служители на общинската администрация, 

представители на НПО, читалища, училища, местни предприемачи, земеделски производители и 

граждани) – Приложение 13.12. Тяхната помощ бе използвана, както на етапа на проучване на 

фактическото състояние на територията, така и на етапа на формулиране на целите и 

интервенциите, необходими за бъдещото развитие на територията. 

2.3. Широко обществено обсъждане на Стратегията за ВОМР 

В рамките на този етап бяха проведени общо 6 бр. обществени обсъждания на проекта на 

Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови, в които участие взеха 81 

представителя от всички заинтересовани страни. В рамките на обществените обсъждания СВОМР 

бе представена, обсъждана, допълвана и редактирана до варианта, който бе представен на Общото 

събрание на МИГ „Брезово, Братя Даскалови“, което я прие чрез гласуване на 25 май 2016 година. 

В рамките на цели процес на включване на местната общност в създаването на Стратегията за 

ВОМР са идентифицирани и обхванати 100% от заинтересованите страни на територията, като 

писмена подкрепа за Стратегията за ВОМР е заявена от 686 души (4,55% от цялото население 

на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови от 26 населени места) – Приложение - 14 

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

На база извършените анализи и проучвания и в рамките на цели процес на включване на местната 

общност в създаването на Стратегията за ВОМР са идентифицирани и обхванати 100% от 

заинтересованите страни на територията. Идентифицирани са 7 групи заинтересовани страни: 

1) Публичен сектор: Общини (в това число общинска администрация и секторни структурни 

звена на администрацията по различни направление: инфраструктура; финанси; образование; 

култура; социални дейности и т.н.); 2) Стопански сектор: 2. Земеделие: фирми, ЗП, ЕТ 

земеделски кооперации; 3) Стопански сектор: 3. Неземеделски бизнес: Търговия, услуги, 

производствена дейност, туризъм; 4) Нестопански сектор: 4. Организации развиващи 

културно-образователна, просветна и обществена дейност (в това число: читалища; 

училищни настоятелства и настоятелства на детски градини, ЮЛНЦ); 5) Нестопански сектор: 5. 

Спортни клубове; 6) Нестопански сектор: 6. Физически лица – местни лидери с активна 

обществена позиция, включително такива развиващи нестопанския сектор на 

територията на МИГ в т.ч. и членове на местните поделения на вероизповеданията.; 7) 

Стопански и нестопански сектор: 7. Представители на уязвимите групи (в това число: хора 

с увреждания и хора в неравностойно положение; хора в надтрудоспособна възраст; етнически 

малцинства) 

Представители на всяка една от идентифицираните Заинтересовани страни са взели участие 

http://www.mig.brezovo.bg/
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информационните и работни срещи, обученията и обществените обсъждания. (Виж. подробна 

справка в Приложение – 13.11. 

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

(неповече от 10 страници) 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 

Анализът, извършен в този структурен елемент на Стратегията за ВОМР оценява нуждите и 

потенциала за развитие на изследваната територия в следната последователност:  

3.1.1. Природно-ресурсен потенциал  

Важен фактор за икономическото развитие на територията на МИГ са почвено-климатичните 

ресурси и естетическата стойност на природата. Съчетанието на различни релефни форми дава 

разнообразен облик на ландшафта и възможности за развитие и диверсифициране на различни 

форми на земеделие, животновъдство и туризъм. От гледна точка на хидроклиматичните и 

почвени  характеристики за селскостопанското производство, на територията има добри 

условия за развитие на лозарството и маслено-етеричните култури, както и оптимални 

условия за отглеждането на почти всички селскостопански култури като особено важно 

място заема маслодайната роза. Оптималните климатични условия и разнообразният релеф 

предопределят разнообразието на растителни и животински видове на територията на МИГ 

Брезово, Братя Дасклалови. Територията на МИГ попада в групата общини с нисък дял на 

защитени зони и територии. Въпреки това дейностите по отношение опазване, планиране и 

управление на ландшафта са ключови при устройване на всяка територия.  

На територията на двете общини има обекти от Националната екологична мрежа, включваща  

защитените територии и защитени зони, представляващи 1,16% от цялата територия. Най-голям е 

делът на защитените зони по Натура – 2000, следвани от Директивата за хабитатите и на 

защитените зони по Директивата за птиците. Защитените зони на територията включват: “Река 

Омуровска, “Река Марица, „Чирпански възвишения“, „Градинска гора“, защитените местности 

/ЗМ/: „Каваклийка“, и „Дерменка“ и природните забележителности: Вкаменената сватба, обявена 

за скален феномен, намираща се край с. Медово; Чирпан бунар – пещера, намираща се край с. 

Опълченец; Вековно дърво- летен дъб в с. Гранит, обявен за най-старото дърво в България, както 

и защитени местности “Сечената кория” - в землището на с. Чехларе. 

Наличието на сравнително богато биоразнообразие, защитени зони/територии/местности и  

природни забележителности може да бъде използвано за реализирането на проекти развиващи 

екотуризма и подобряващи устойчивото развитие на територията. 

3.1.2. Икономическо развитие                                                                                                                     

Промишленост - На територията се представлява основно от микро и малки предприятия, главно 

от преработващата промишленост, което говори за силната й зависимост от селскостопанското 

производство и от стремежа за затваряне на производствения цикъл. В двете общини липсват 

вискотехнологични фирми и иновационни производства. Стратегическите приоритети изискват 

развитието на един отчасти нов сектор – алтернативния туризъм, който ще намали зависимостта 

на местните хора основно от един отрасъл – земеделието.  

Над 92% от предприятията извън селскостопанския сектор са микропредприятия. Техният дял в 

местната икономика е малък, което я определя като предимно аграрна. Профилът на местните 

фирми предполага акцентиране на подходящи мерки за финансиране в рамките на ПРСР 2014 – 

2020 и настоящата стратегия. В рамките на проучването на нагласите, проведените срещи и 

разговори с представителите на по-големите предприятия показва, че сред тях липсва интерес за 

кандидатстване пред МИГ, тъй като размерът на проектите в рамките на СВОМР е лимитиран до 

200 000 евро. Интересът на по-големите предприятия е насочен към схемите за финансиране на 
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национално ниво, които отговарят на потребностите им в по-голяма степен. От тук могат да се 

направят изводи, че включването на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в рамките на 

СВОМР не е достатъчно добре обосновано, поради което в настоящия документ не са предвидени 

мерки по тази оперативна програма. В рамките на изследването, проведените работни и 

информационни срещи не е идентифициран явен интерес и към възможностите предоставяни по 

линия на ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020. Това може да се обоснове отново с 

икономическия профил на местните стопански субекти (над 92% микропредприятия) и 

преобладаващ дял на селскостопанския сектор. От друга страна интересът към подмярка 6.4. от 

ПРСР 2014 – 2020 на територията е значителен, както и процентът на микро фирмите. Това 

предполага предвиждането на ресурс в СВОМР. Що се касае до преработвателната индустрия и 

ХВП идентифициран е интерес към подмярка 4.2. от ПРСР, но отново инвестиционните 

намерения значително надхвърлят възможният размер на разходите за един проект към СВОМР 

от 200 000 евро. За местните предприятия интерес представляват подмярка 4.2. на национално 

ниво, като част от тях вече са кандидатствали по отворените приеми през 2015 г. Не е отчетен 

интерес към потенциална подмярка 4.2. и тя не е включена в СВОМР.  

Селско стопанство – Наличните ресурси на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ са 

благоприятни за развитието на селското стопанство. Приключилата поземлена реформа и 

започналата аграрна реформа създават добри условия за насърчаване на частните земеделски 

производители и фермери. Богатата обработваема земя е подходяща за развитие на лозарство, 

овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени и технически култури.  

Земеделието с двата си подсектора - растениевъдство и животновъдство са сред  приоритетните 

за социално-икономическото развитие на района. Налице са благоприятни условия за трайни 

насаждения, което предполага и възможности за развитие на малки преработвателни 

предприятия. Сериозни възможности се крият също в отглеждането на зеленчуци и култивирани 

билки. Важен фактор за развитието на селското стопанство на територията е възможността за 

създаване на сдружения на земеделски производители. Подходящо е да се подпомагат 

преимуществено земеделски производители в сектора плодове и зеленчуци, етерично – маслени 

култури и трайни насаждения, като сектори с по-висока добавена стойност и с експортен 

потенциал. Приоритетен би следвало да бъде и секторът на пасищното животновъдство, вкл. и за 

производството на сертифицирана екологично чиста продукция. Специфична възможност е 

развитието на пчеларството в района на двете общини, тъй като релефът, флората и екологично 

чистата среда са подходящи за това. Селското стопанство с всички свои подсектори е 

структуроопределящ отрасъл за територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и е от 

ключово значение за запазване на поминъка на населението и на традицията. С него е 

свързано и наличното промишленото производство.  

Горско стопанство - Като източник на суровина за дърводобив, горите на територията на „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ не могат да се ползват за производство на качествен дървен материал 

поради характера си – значителна част са нискостеблени и сравнително малоценни по този 

критерий. Като фактор от местната екосистема горите са важни за устойчивото развитие на 

региона и основните сектори, които са в пряка връзка с еко–средата. Като елемент от 

алтернативната икономика – селски, планински и ловен туризъм – горският ресурс е от решаващо 

значение. Местната флора е богата на билки и дивеч, което я прави незаменим фактор от местния 

продукт – земеделски или туристически. Голям проблем при разработването и осъществяването 

на горската политика е високият брой дребни собственици на гори. Проблемът се задълбочава, 

тъй като повечето от реституираните гори и залесени земи принадлежат на такива собственици.   

Възможности за развитие на туризма: Територията и на двете административни единици в 
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състава на МИГ разполага със значителен потенциал от гледна точка на природни и исторически 

забележителности, които са предпоставка за развитие на туризма: Архитектурно-историческия 

резерват с. Свежен (паметник на културата от национално значение със 100 къщи); Музейна 

сбирка на образованието в Килийното училище - гр. Брезово; Църквата в гр. Брезово (паметник на 

културата от местно значение); Тракийска куполна гробница от ранноелинистичната епоха в 

Момина могила в землището на с. Братя Даскалови; „Вкаменената сватба“; Вековният Гранитски 

дъб – най-старото дърво в България ( на 1670 г.); Връх Кадрафил, където според последните 

проучвания е лобното място на Хаджи Димитър; новоткрити множество мегалитни паметници, 

които са без аналог в България, като „Каменната стела“ и т.нар. „Люляково светилище. 

При правилно оценяване и предприемане на мерки за валоризация на местните природни, 

културно – исторически и етнографски забележителности и атракции, местният туризъм има 

потенциал да диверсифицира местната икономика и да намали зависимостта от селското 

стопанство. Двете общини имат дадености за развитие на селски туризъм, екотуризъм, културен 

туризъм и други алтернативни форми на туризъм, който може да привлича туристи благодарение 

на: отдалеченост и усамотение от курортите с развит масов туризъм; възможност за изследване на 

селските общности, култура и начин на живот; възможност за участие в различни селски 

дейности; тишина и спокойствие; възможности за занимание с нетрадиционни спортове или 

хобита; богато историческо и културно наследство и възможности за неговото изучаване. 

Благоприятсващ фактор за развитието на сектора може да бъде и близостта на региоана на МИГ 

до гр. Пловдив, който предстои да стане културна столица на Европа през 2019 г. 

През новия програмен период следва да се търси надграждане на постигнатите резултати от 

реализираната Стратегия за местно развитие към предлагане на по-комплексен 

туристически продукт с участието както на частната инициатива така и на публичния 

сектор. Подобряването на облика на туристическата инфраструктура не би могло да се 

осъществи само чрез СВОМР, а тя по-скоро може да се използва като спомагателен 

инструмент към по-обхватни интервенции. Чрез нея биха могли да се реализират 

инициативи за изграждане на екопътеки, популяризиране на месния туристически продукт, 

дейности за популяризиране и опазване на местното културно материално и нематериално 

наследство, инвестиции в къщи за гости и места за хранене. 

Търговия и услуги - Търговията и услугите на територията са слабо развити, с изключение на на 

магазинната мрежа, която е с добро покритие във всички населени места. Този сектор е с нисък 

пазарен дял в местната икономика. Представен е основно от магазини за хранителни стоки и 

заведения за хранене. Близостта до областните центрове Пловдив и Стара Загора компенсира в 

известна степен липсващите услуги на територията на МИГ. Чрез реализираната стратегия за 

местно развитие в предходния програмен период МИГ е подпомогнал създаването на нови 

за региона услуги, като инженерно – проектантски услуги и консултантска дейност. Новата 

СВОМР предвижда финансов ресурс за подпомагане на неземеделски дейности и услуги, 

което би спомогнало за диверсифициране на местната икономика и намаляване на 

зависимостта от земеделските дейности. 

3.1.3.Демографско развитие                                                                                                                   .                                                                  

Анализът на демографското развитие е извършен от гледна точка на нуждите и потенциала за 

развитие на територията. Демографската ситуация се определя като неблагоприятна. Активното 

застаряване и намаляване на населението се дължи на демографските процеси и продължителните 

действия на множество фактори, които оказват влияние  на демографската ситуация. Общо за 

територията на МИГ населението е намаляло от 15 975 през 2011 г. на 15 080 през 2014 г., което е 

с 5,6% по-малко. Анализите, показват, че основният проблем на територията на МИГ Брезово, 
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Братя Даскалови е високото равнище на безработица (22%). Причина за това е малкият брой 

работещи предприятия, ограниченият брой работни места, липсата на образовани специалисти с 

необходимата квалификация. От друга страна, безработните лица на територията не са 

конкурентоспособни поради ниското си образователно равнище. На територията възможностите 

за трудова и социална реализация на младите хора са ограничени. Трудната трудова реализация и 

ниското заплащане са сред основните причини те да мигрират към по-големите градове или в 

чужбина, което е значим социален проблем и за решаването му трябва да се работи. Възможна 

насока за работа е използването на различните програми за повишаване на образователното 

равнище, за придобиване на специалности, за усвояване на професии, които се търсят и за които 

има обявени свободни работни места. Ето защо развитието на земеделието и туризма може да 

допринесе за решаването на проблемите със заетостта и осигуряването на доходи на населението.  

Връзката между демографските процеси и настоящата стратегия се свързва със зависимостта 

между демографското развитие и произтичащите нужди на хората от наличието на конкретни 

социални услуги /напр. влошена възрастова структура - потребност от социални услуги за 

възрастни и самотно живеещи стари хора/. Влошените стойности на механичния прираст могат да 

се разглеждат в контекста на необходимостта от създаване на условия за насърчаване на заетостта 

/вкл. разнообразяване на възможностите за трудова заетост на населението/.  

3.1.4. Социална сфера и услуги                                                                                                                

Здравеопазване: На територията на двете общини има организирана здравна грижа. Здравното 

обслужване се осъществява от многопрофилни болници за активно лечение и диагностично 

консултативни центрове, разположени на територията на община Пловдив, Чирпан и Стара 

Загора; доболничната медицинска помощ е осъществявана от общопрактикуващи лекари с 

практика в по-големите населени места. И за двете общини е характерен високият дял на здравно 

неосигурени лица, предимно от ромски етнос, което ограничава достъпа им до здравни услуги. 

Застаряващото население поставя и проблема за разширяване на мрежата от специализирани 

услуги за нуждите на възрастните хора по населени места. Броят на лекарските и стоматологични 

практики не покрива всички населени места, което ограничава лесния и бърз достъп до здравни 

услуги. Малък е броят на действащите аптеки, което създава значителни трудности за местното 

население. Идентифицираните проблеми са решими чрез създаване на възможности за 

разкриване на допълнителни лекарски и дентални практики на територията на МИГ, както 

и на нови аптеки. Чрез настоящата СВОМР се дава възможност за финансиране 

модернизацията на дентални и лекарски кабинети и закупуване на специализирано 

оборудване по подмярка 6.4. от ПРСР 2014 – 2020 г., която е включена и в настоящата 

стратегия. 

Социални услуги: На територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ има развити основни 

социални услуги, но липсва разнообразие и нови практики в социалната област, която е особено 

важна за територията поради застаряващото население, изискващо повече грижи за достоен 

живот. Предоставяните социални услуги се отличават с неравномерна териториална 

концентрация и са недостатъчни спрямо идентифицираните в анализите потребности. В 

социалната сфера са активни само общините, а читалищата, НПО и бизнеса не се включват в 

предлагането на подобни услуги. В рамките на проведените анкетни проучвания и срещи в 

процеса на подготовка на Стратегията за местно развитие е идентифициран частен интерес 

за изграждане на домове за възрастни хора. Предвиждат се  възможности за финансиране на 

подобен род инвестиции по подмярка 6.4. на ПРСР 2014-2020 год., която е включена и в 

настоящата стратегия на МИГ. 

Образование: Община Брезово и община Братя Даскалови разполагат с развита мрежа от учебни 



11 

 

заведения, стремейки се да удовлетворят досегашните потребности от общо образование на 

населението. Материалната база е в сравнително добро състояние, но се нуждае от непрекъснато 

осъвременяване. Неравномерната пространствена организация на обектите на образователната 

инфраструктура налага необходимост от пътуване на учениците до съседни населени места, на 

чиято територия са налични обекти на предучилищното/училищното образование. 

Образователният потенциал и наличните квалификации като специализирано образование и като 

професионален опит са на относително добро ниво. Влошената квалификационна структура е 

характерна при по-ниските възрастови групи, което води устойчиво до влошаване на 

образователната и квалификационната структура на територията. Голям е делът на ромските деца, 

които изискват специални грижи и отношение от страна на образователните институции. 

Необходимо е полагането на конкретни и целенасочени грижи за интегрирането на младите роми 

с цел повишаване на техния образователен и квалификационен статус.  

Настоящата Стратегия създава възможности за интервенции по отношение на сградния 

фонд чрез подмярка 7.2. За училищните настоятелства и НПО, работещи в сферата на 

образованието, новата мярка 21, включена в стратегията, дава възможност за разширяване 

обхвата на образователните методи чрез реализация на проекти, свързани със 

съхраняването, оживяването и представянето на култерното и историческо наследство на 

общността. 

Културни услуги/дейности - Най-сериозно значение в областта на културата имат читалищата и 

църковните храмове - институции с устойчива традиция в областта на културния живот за всяко 

населено място. В момента действащите читалища успяват да се справят в условията на много 

слабо финансиране и да поддържат традиционния си профил и вид дейности. Тяхната база е с 

възможности да развие много повече инициативи, отколкото се реализират в момента. Културата 

на малките села е един ценен ресурс, който може и трябва да се използва като туристически 

продукт за съживяване на местната икономика. Чрез включване на подмярка 7.5 и мярка 21 в 

Стратегията на МИГ се дава възможност за реализиране на инициативи за популяризиране 

на местния автентичен бит, фолклор, местни ястия. Това ще допринесе  за опазване и 

развитие на местното културно наследство и за популяризиране на автентични традиции на 

различните етноси в региона на МИГ и валоризирането им като алтернативен 

туристически продукт. Предстоящото значимо събитие „Пловдив 2019 европейска столица 

на културата“ и непосредствената близост на района на МИГ създават допълнителни 

възможности и стимули за валоризиране на местното природно, културно и историческо 

наследство. 

Спорт и свободно време - Спортната инфраструктура е слабо развита и в не достатъчно добро 

състояние, като същата е съсредоточена в общинските центрове и още няколко населени места на 

територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. В недобро състояние са и местата за прекарване 

на свободно време и отдих, като общински паркове, градини и площадки на открито. В по-

голямата част от населените места парковата среда не е рехабилитирана от много години. 

Необходими са целенасочени действия за облагородяване на подобен род инфраструктура и 

подобряване облика на населените места, което от своя страна значително ще повиши 

привлекателността на района като място за живеене и отдих. Предвид на включените подмерки 

7.2 и 7.5 в настоящата стратегия е необходимо да се предвиди координиране на 

инвестициите,  чрез СВОМР 2016 – 2023 и чрез ПРСР 2014 – 2020, тъй като ресурсът по 

стратегията е недостатъчен за решаване на всички местни проблеми. Проведеното анкетно 

проучване и разговорите с общинските администрации показват, че общините имат ясна 

визия и проектна готовност за реализиране на малки по мащаб инфраструктурни проекти в 
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рамките на СВОМР, които значително ще подобрят облика на населените места, чрез 

изграждане и рехабилитация на паркови пространства и места за отдих и свободно време. 

3.1.5. Инфраструктурно развитие                                                                                                        .                                                                                                              

Транспортна инфраструктура - Основен проблем в състоянието на пътната мрежа се явява 

незадоволителното състояние на общинските пътища, като голяма част от тях не отговарят на 

съвременните изисквания за безопасност и комфорт на движението. Съществува необходимост от 

реализиране на ремонтни дейности за подобряване състоянието на общинската пътна мрежа в 

обхвата на територията. 

Енергийна мрежа и енергиини системи - Енергопреносната и електроразпределителната мрежа 

на двете общини са добре изградени и като цяло обслужват потребностите от електроенергия. 

Всички селища на територията на общините са електрифицирани.  

Водностопанската инфраструктура е на сравнително добро ниво, но за съжаление в голямата си 

част водоснабдителната мрежа е амортизирана, има нужда от рехабилитация и доразширяване. 

През последните години са ограничени инвестициите за нейното обновяване. Водоснабдяването 

на промишлеността на територията се осъществява от същите водоизточници и от същата 

водопреносна мрежа, които се използват и за питейни нужди. Изградената канализация на 

територията показва, че тя се намира под средното равнище за страната по обхванатите от 

канализацията отпадни води. Голямата част от населените места са лишени от канализационна 

мрежа. На територията липсват и пречиствателни станции за отпадни и питейни води. 

Телекомуникационна инфраструктура - Сред основните проблеми в развитието на 

телекомуникациите се откроява недостатъчната осигуреност на малките населени места с 

обществени обекти за достъп до информационни и комуникационни технологии /ИКТ/. 

Далекосъобщенията в двете общини се осъществява от лицензираните оператори. За сега на 

територията на МИГ няма изградени обществени зони с безжичен Интернет достъпв 

населените места с най-голям туристически потенциал. Това е задача, която стои пред 

публичните власти и би могла да се решава и по линия на проекти с европейско 

финансиране. 

Сметосъбирането и сметоизвозването са добре организирани и покриват всички населени 

места. Тази дейност се осъществява от общините. Събраните отпадъци се извозват на 

определените за целта депа. Старите сметища са почистени и рекултивирани. Започнал е процес 

на разделно събиране на отпадъците, който все още не е покрил цялата територия. 

Административни характеристики на територията  Двете общини Брезово и Братя Даскалови 

разполагат с добре изградена административна структура и имат нужния човешки ресурс и 

капацитет за принос в изпълнението на настоящата стратегия. Организационната структура на 

общинските администрации е основана на база разпоредбите на действащата нормативна база в 

България. Основните административни услуги за населението се предоставят от централните 

администрации разположени в общинските центрове. 

Повече детайли за ситуацията в района - виж в Приложение № 24.1 

3.1.6. Екологично състояние                                                                                                                      .     

Територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е в добро екологично състояние. Няма 

предприятия, които да замърсяват околната среда и чиято дейност да не е под контрола на 

съответните инстанции. Природното богатство е ценен ресурс за социално-икономическото 

развитие на местната общност, която го оценява, планира неговото валоризиране при спазване на 

всички законови разпоредби и с отговорност пред бъдещите поколения. 

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 
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Публичен сектор: 1. Общини (в това число общинска администрация и секторни структурни 

звена на администрацията по различни направление: инфраструктура; финанси; образование; 

култура; социални дейности и т.н.); Стопански сектор: 2. Земеделие: фирми, ЗП, ЕТ 

земеделски кооперации; Стопански сектор: 3. Неземеделски бизнес: Търговия, услуги, 

производствена дейност, туризъм; Нестопански сектор: 4. Организации развиващи културно-

образователна, просветна и обществена дейност (в това число: читалища; училищни 

настоятелства и настоятелства на детски градини, ЮЛНЦ); Нестопански сектор: 5. Спортни 

клубове; Нестопански сектор: 6. Физически лица – местни лидери с активна обществена 

позиция, включително такива развиващи нестопанския сектор на територията на МИГ в 

т.ч. и членове на местните поделения на вероизповеданията; Стопански и нестопански сектор: 

7. Представители на уязвимите групи (в това число: хора с увреждания и хора в неравностойно 

положение; хора в надтрудоспособна възраст; етнически малцинства) 

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 
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 S W O T 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Местоположение и общ профил Местоположение и общ профил 

- Благоприятно географско положение - близост до областните 

административни центрове - гр. Пловдив и гр. Стара Загора 

Недостатъчно усвоен потенциал за развитие на територията, произтичащ 

от нейното стратегическо местоположение 

- Наличие на стратегическа транспортна инфраструктура – гл. път Е80 

и Е85, пряк достъп до АМ „ТРАКИЯ“ и близост до АМ „Марица“ 

 

- Благоприятни агроклиматични условия и плодородна земеделска 

земя - предпоставки за развитие на традиционно и биоземеделие 

 

- Наличие на природни дадености, създаващи предпоставки за 

развитие на еко туризъм и др. устойчиви видове туризъм 

 

Икономическо развитие Икономическо развитие 

- Постепенно увеличаване дела на услугите, вкл. туристическите 

услуги, в структурата на икономиката 

Недостатъчно развита икономика - липса на големи производствени 

предприятия и ниска инвестиционна активност  

- Традиционно силно селско стопанство с развити трайни насаждения, 

вкл. маслодайна роза и зеленчукопроизводство 

Недостатъчни възможности за пазарна реализация на произвежданата 

селскостопанска продукция 

- Потенциал за развитие на различни традиционни и алтернативни 

видове туризъм 

Неоползотворен потенциал за развитие на туризма 

- Налични ресурси, традиция и производствен опит в производството 

на розово масло с високо качество 

Технологично остаряла материална база и липса на достатъчно 

специализирани кадри 

Капацитет за усвояване на средства и управление на проекти по  

ПРСР 

Криза в животновъдството – нерентабилно семейно отглеждане на 

животните и лоша МТБ във фермите 

 Недостатъчна бизнес инициатива и предприемаческа култура 

 Липса на нови инвестиции, местна инвестиционна политика и подходящи 

зони за стартиране на нови производства 

 Липса на бизнес сдружения, вкл. на земеделски производители 

Демографско развитие и социална сфера Демографско развитие и социална сфера 

- Относително развита система на здравеопазването, на социалните 

услуги и образователните институции; 

-Влошаване на стойностите, характеризиращи процесите на раждаемост, 

смъртност, естествен и механичен прираст на населението;  

- Културно-исторически обекти и паметници на културата, създаващи 

условия за развитие на културни дейности и услуги в обхвата на МИГ  

- Ниски доходи и жизнен стандарт на местното население;  

- Развити нови и алтернативни форми на заетост -Нарастване на емиграцията  и обезлюдяването на населените места 

- Привлечени външни инвеститори, като добра практика на - Неравномерна териториална концентрация на обектите на 
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територията здравеопазването и на предоставяните социални услуги;  

- Близост до градски центрове, разполагащи с богат научен, кадрови и 

изследователски потенциал 

Липса на професионално подготвени и образовани кадри и  ниска 

трудова мобилност 

- Опит и традиции в растениевъдството и животновъдството -  Трудности при финансиране поддръжката на културното наследство,  

недостатъчни събития в културния живот на местната общност  

 - Увеличаване процента на ромското население, засилване на социалната 

му изолация и поддържане на ниския му образователен статус 

 Недостиг от обекти за масов спорт и развлечения на открито 

 - Неразвит НПО сектор 

Инфраструктурно развитие Инфраструктурно развитие 

- Изцяло електрифицирани населени места в рамките на изследваната 

територия 

- Незадоволително състояние на общинските пътища  

- Изградена водоснабдителна и частично канализационна мрежа, 

100% водоснабденост на населението в територията 

-Нерационално използване на водоизточниците 

Налична газификация за промишлени цели - Липса на адекватно пречистване на отпадъчните води 

-Изградена телекомуникационна, съобщителна и интернет мрежа - Амортизираща се инфраструктура и недостиг на финансов ресурс за 

поддържане на съществуващата и изграждане на нова 

Околна среда Околна среда  

- Богато биоразнообразие в обхвата на територията Нерегламентирани сметища за битови и строителни отпадъци. 

- Липса на големи предприятия – замърсяващи околната среда Нарастване на отпадъците и намаляване капацитета на депата за съхранение 

- Съхранена природна среда–екологично чист регион, защитени 

територии, природни забележителности и атрактивен ландшафт 

Липсата на превантивни действия носи опасности от природни бедствия и 

аварии 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
Местоположение и общ профил Местоположение и общ профил  

- Възможности за оползотворяване в по-голяма степен на потенциала 

за развитие, произтичащ от географското положение на територията – 

близост до индустриалните зони на гр. Пловдив 

- Засилване неблагоприятното влияние на съществуващите дисбаланси 

между изследваната територия и областните центрове - гр. Пловдив и гр. 

Стара Загора 

- Възможности за успешно валоризиране на природното наследство за 

целите на туризма 

 

Икономическо развитие Икономическо развитие  

Възможности за развитие на биоземеделие  Продължаващо влошаване на стойностите на някои от основните 

икономически показатели 

Възможности за оползотворяване потенциала за развитие на различни 

видове традиционни и алтернативни видове туристическа дейност 

Тенденция за слаб икономически растеж, недостатъчен да подобри 

качеството на живот 
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Възможности за интегрирано развитие и по-нататъшно коорериране 

между земеделски производители и преработватели  

Трудно и бавно повишаване конкурентоспособността на икономиката на 

територията 

Възможности за стимулиране създаването на малки и средни 

предприятия за преработка на земеделска и животновъдна продукция 

Липса на бизнес подкрепяща инфраструктура /бизнес центрове, бизнес 

инкубатори,  консултантски услуги и др./ 

Възстановяване на мелиоративните съоръжения и развитие на 

съвременно растениевъдството 

Липса на капацитет за стартиране и развитие на устойчив бизнес 

 Липса на достатъчно финансов ресурс сред предприемачите и затруднин 

достъп до финанси 

 Разрастване на „сивата“ икономика 

Демографско развитие и социална сфера Демографско развитие и социална сфера 

- Възможности за подобряване стойностите на демографките 

показатели, характеризиращи динамиката на населението 

- Бързо обезлюдяване на територията и застаряване на населението. 

Засилване на трудовата миграция и емиграцията, особено сред младите 

хора 

- Възможности за разширяване кръга от социални услуги в общността 

- ключов момент при извършвания процес на деинституционализация 

- Увеличен процент  на население с нисък образователен статус, липса 

на квалифициран човешки ресурс за внедряване на иновации и нови 

технологии 

- Възможности за подобряване показателите, характеризиращи 

заетостта, безработицата и доходите на местните жители 

- Влошаване качеството на живот на местното население поради 

затруднен достъп до основни услуги за населението на двете общини 

- Възможности за подобряване достъпа до здравеопазване на 

жителите на малките населени места 

- Намаляване броя на заетите и ниски доходи на населението 

-Възможности за подобряване на възможностите за професионална 

реализация в обхвата на МИГ 

- Проблеми с интеграцията на представителите на ромската етническа 

група - засилване на заплахата от социално изключване 

- Повишаване популярността на провежданите културни събития. - Неудовлетвореността на местните жители от достъпа до здравна грижа 

Инфраструктурно развитие Инфраструктурно развитие  

- Възможности за привличане на средства от ЕФ за подобряване 

състоянието на техническата инфраструктура 

-Забавяне изпълнението на обществено значими инфраструктурни 

проекти. 

Използване на Европейските програми за развитие на 

инфраструктура, особено за целите на туризма 

- Зависимост на общинския бюджет от централната власт поради 

недостатъчни приходи от местни източници 

 - Остаряла базова инфраструктура /пътна, водоснабдителна мрежа, 

канализационни и пречиствателни с-ми/,ниска енергийна ефективност 

Околна среда Околна среда  

- Ограничаване броя на нерегламентираните сметища - Продължаваща зависимост от твърди горива при домакинствата  

- Повишаване културата за опазване на околната среда и възпитаване 

на ценностите по опазване/ползване на природното наследство 

- Непълноценно оползотворяване на природните ресурси и отрицателно 

влияние на последствията от климатичните промени 
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3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: 

Идентифицираните уязвими групи на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови са: 

Уязвими 

групи 

Потребности Как са адресирани задоволяването на 

потребностите чрез СВОМР 

1. Хора с 

увреждан

ия и хора 

в 

неравнос

тойно 

положени

е;  

1) Достъп до по-качествени социлани услуги; 

2) Улеснен достъп до качествени здравни 

услуги; 3) Достъпна и подходяща за хора с 

увреждания външана среда; 4) Създаване на 

благоприятни условия за приоритетно 

финансиране на фирми на хора с увреждания, 

което да им даде възможност за частна 

инициатива и достоен и пълноценен живот; 

5) Мерки за интегриране и включване в 

обществения живот. 

1) В критериите за оценка на проекти се 

дава приоритетност на инвестиции в 

социални услуги и инфраструктура; 2) 

Предвидено е допълнителна бонификация 

за проекти представени от хора с 

увреждания, като по този начин се цели 

създаване на възможност за стартиране на 

бизнес; 

Подмерки от СВОМР, по които ще се 

реализира въздействието: 7.2, 6.4., 21. 

2. Хора в 

надтрудо

способна 

възраст 

Демографския профил на територията на 

МИГ погазва отчетлива тенденция към 

застаряване на населението. Съчетано с 

ограничения достъп до качествени сдравни 

услуги извеждат следния набор от 

потребности: 1) Достъп до по-качествени 

социлани услуги; 2) Улеснен достъп до 

качествени здравни услуги; 3) Достъпна и 

подходяща за възрастни хора външна среда в 

населените места;  

1) В критериите за оценка на проекти се 

дава приоритетност на инвестиции в 

социални услуги и инфраструктура; 2) 

Приоритизирани са и инвестициите в 

частни медицински и дентални кабинети, 

както и инвестициите в частни домове за 

настаняване на възрастни хора. 

Подмерки от СВОМР, по които ще се 

реализира въздействието: 7.2, 6.4., 21. 

3. 

Етническ

и 

малцинст

ва 

Приблизително 20% от населението на 

територията на МИГ е съставено от 

представители на етническите малцинства 

основно от ромски и турски етнически 

произход. Сред основните проблеми са: 1) 

ранно отпадане от ситемата на 

образованието; 2) високи нива на 

безработица; 3) липса на образование и 

квалификация; 4) дезинтеграция от 

обществениая живот на района на МИГ. 

Потребности: 1) превенция на ранното 

отпадане от образователния процес; 2) 

насърчаване на предприемачеството и 

създаване на форми на заетост; 3) 

интегриране и преудоляване на негативните 

стереотипи. 

1) По бизнес мерките от СВОМР (4.1. и 6.4.) 

е предвидена бонификация за проекти на 

предствители на малцинствените групи; 2) 

В публичните проекти (7.2. и 7.5.) е 

предвидена бонификация за проекти 

реализирани в населени места с общности 

от малцинствата; 3) В мярка 21 ще се 

насърчават дейности, които имат 

интеграционен ефект и са насовчени към 

приобщаване и справяне с негативните 

стереотипи (общо представяне на 

традициите на различните етноси, бит, 

култура и фолклор). 

Подмерки от СВОМР, по които ще се 

реализира въздействието: всички мерки. 

Идентифицираните уязвими групи имат свои представители във всички органи на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови: ОС и УС виж Приложение – 10.2. 
 

4.  Цели на стратегията: 

(не повече от 10 страници) 

4.1.Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 
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Главната цел на Стратегията за ВОМР на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, дефинирана със 

съгласието на местната общност, е свързана с постигането на хармонично, балансирано и 

устойчиво развитие. Стратегическата рамка е определена съобразно резултатите от социално-

икономическия анализ на територията, идентифицираните потребности на местното население и в 

синхрон с европейски, национални и регионални политики за развитие на селските райони. 

СВОМР е динамичен документ, който има възможност да бъде допълван и актуализиран, 

съобразно промени в приоритетите на териториалното развитие или свързани с националното и 

европейското законодателство.  

ВИЗИЯ: „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ – привлекателна територия в Южна България 

със съхранена чиста природа и местна идентичност,  развита икономика, модерно 

земеделие и атрактивен туризъм, населявана от свободни и осигурени хора. 

Основна стратегическа цел за периода 2016-2023 г.  на Стратегията за ВОМР: 

Постигане на по-добър жизнен стандарт за гражданите на територията на „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна икономика и 

ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни  ресурси. 

Основни приоритети на СВОМР 2016-2023 

Приоритет 1. Развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови и конкурентоспособна местна икономика. Въпреки направените инвестиции в 

периода 2007-2013 год. за модернизиране на земеделските стопанства, все още технологичната и 

техническа обезпеченост не е на необходимото ниво. Подобряването на икономическото 

състояние на местните земеделски производители ще се реализира чрез по-доброто използване на  

производствените фактори, съхранявайки околната среда и покривайки стандартите на ЕС. 

Увеличаващото се глобално замърсяване предполага мерки за опазване на природната среда, 

биоразнообразието и засиленото търсене на био-продукти. От значение е въвеждането на 

екологичното земеделие. Освен инвестициите в земеделие е необходимо разнообразяването на 

икономическите дейности чрез подкрепата на предприемачеството на територията в неземеделски 

дейности, като: селски туризъмл; малки производсвени предприятия; услуги. Диверсификацията 

на местната икономика се очаква да допринесе за постигане на по-добър жизнен стандарт на 

местната общност и прекъсване на пълната зависимост само от земеделие. 

Приоритет 2  Подобряване и съхраняване на природното, културно и историческо 

наследство на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Природното, културно и 

историческо наследство на територията е огромен ресурс за местното социално-икономическо 

развитие, който не се използва в достатъчна степен. В рамките на подготвителните дейности на 

СВОМР се очертаха приоритетни сектори за развитие на икономиката на територията: земеделие, 

туризъм и малки производствени неземеделски дейности и услуги, които да се базират на 

наследството. Предполага се, че развитието на туризма, малките производствени предприятия и 

услугите ще увеличат доходите на домакинствата, ще намалят зависимостта им от 

селскостопански дейности и ще повишат перспективите им. Туризмът се идентифицира от 

местната общност като алтернативна възможност за развитие, основана на природните и 

културните дадености, които ще се обогатят с атракции, заведения за хранене, къщи за гости и др. 

Приоритет 3 - Подобряване качеството на живот на територията на „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“- Важен принос за повишаване стандарта на живот биха имали проектите на 

общините за изграждане на малка по мащаб инфраструктура за основни услуги на населението, 
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т.к. трудният достъп до редица от тях е причината за обезлюдяване на територията. СВОМР ще 

допринесе за осигуряване достъпа до основни административни и културни услуги, ще съдейства 

за изграждането на нова техническа и комуникационна инфраструктура, социални, здравни 

услуги, спорт и отдих. В този процес се очаква включването с инвестиции не само на публичния, 

но и на частния сектор. 

Приоритет 4 - Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ чрез създаване на социален капитал на общността. - 

Изграждането на капацитет е от голяма важност за прилагането на СВОМР. В рамките на 

допустимите дейности, ще се провокира интереса на всички заинтересовани лица към местното 

развитие, ще се обучат местните ключови фигури, които ще реализират дейностите по 

прилагането на СВОМР в условията на информираност и прозрачност. Стратегията предвижда 

възможности за разширяване на териториалното сътрудничество, вкл. национален и 

международен обмен на опит и работа в мрежа. От ключово значение за успешната реализация на 

заложените цели и приоритети е обезпечаването с информационни и обучителни дейности. 

4.2.Специфични цели: 

Въз основа на обследването на територията и анализа на силните и слаби страни, възможностите 

и заплахите, бе установено, че са налице обекти, ресурси и предпоставки за растеж и развитие на 

територията в следните посоки – диверсифициране на местната икономика и повишаване на 

ефективността на производствените процеси, създаване на нови продукти и услуги в секторите 

туризъм и земеделие и разширяване на основните публични услуги за населението. За 

земеделието беше установено, че има нужда от интервенции в посока подобряване 

ефективността, регистриране на специфични марки и сертификация на произвежданата 

продукция и не на последно място неговото обвързване с развитието на туризма, като по този 

начин ще се създаде сигурен местен пазар за голяма част от произвежданите суровини. Нужна е  

реклама на местното производство и популяризиране на традиционни земеделски практики и 

занаяти като туристически атракции. За туризма беше установено, че има нужда от добър 

маркетинг и реклама, от създване на нови атракции и услуги, от благоустрояването на населените 

места, изграждане и подобряването на туристическа инфрастрктура, като дейностите в 

последните две области на интервенция ще допринесат за подобряване на качеството на живот в 

територията. Във връзка с нуждите от по-качествени пулични услуги се предвижда ресурс в 

СВОМР за публичните власти, които планират реализацията на проекти в тази посока.  

Предвид на горното, чрез формулираните специфични цели, местната общност ще насочи своите 

усилия към преодоляване на субективните слабости и повишаване на потенциала на общността да 

оползотвори възможностите, ресурсите и предимствата на средата и да генерира приходи. „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови”  планира в резултат на изпълнението на СВОМР и описаните по-горе 

интервенции да постигне 7 специфични цели, които индикират  конкретните намерения за 

реализиране на определени дейности и интервенции, които да доведат до постигане на желания 

резултат – конкурентноспособно развитие на територията.  

СЦ по Приоритет 1. Развитие на устойчив бизнес на територията на „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови и конкурентоспособна местна икономика“ 

СЦ   1.1.  Развитие на модерно земеделие, включително по биологичен начин 

СЦ 1.2. Насърчаване на предприемачеството чрез създаване на нови и модернизиране на 

съществуващи предприятия, вкл. внедряване на иновативни технологии 
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За постигането на специфичните цели от първи приоритет ще се прилагат подмерките 4.1 и 6.4 от 

ПРСР: 4.1 Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства; 

6.4 Подпомагане на инвестиции, свързани с неземеделски дейности на територията на селските 

райони. 

Специфични цели по Приоритет 2. Подобряване и съхраняване на природното, културно и 

историческо наследство на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

СЦ 2.1. Валоризиране на природното, културно и историческо наследство чрез инициативи на 

местната общност, включително развитие на интегриран туризъм  

СЦ 2.2.  Разнообразяване на местната иономика чрез създаването на нови услуги и производства, 

базирани на наследството 

За постигането на специфичните цели от втори приоритет ще се прилагат подмерките: 6.4 - 

Подпомагане на инвестиции, свързани с неземеделски дейности на територията на селските 

райони; 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия; 7.4 - Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура; 7.5 - 

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка 

по мащаб туристическа инфраструктура и мярка 21 - "Съхраняване и развитие на местните 

идентичности и валоризиране на местното културно наследство“. 

Специфични цели по Приоритет 3. Подобряване качеството на живот на територията на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови» 

СЦ  3.1. Развитие и надграждане на услугите на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

СЦ 3.2. Развитие на социалните, културните и младежките дейности и интеграция на уязвимите 

групи.  

Реализирането на СЦ 3.2. ще се реализира чрез инвестиционна дейност в социална 

инфраструктура, оборудване и обзавеждане на центрове за социални услуги, спорт, отдих и 

култура. За постигането на специфичните цели от трети приоритет  ще се прилагат подмярките от 

ПРСР 2014 – 2020: 6.4 - Подпомагане на инвестиции, свързани с неземеделски дейности на 

територията на селските райони; 7.2 - „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 7.5 - Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура; 7.4 от Регламент 1305/2015 - Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в 

селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната 

инфраструктура и мярка 21 - "Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране 

на местното културно наследство“. 

Специфични цели по Приоритет 4. Изграждане, укрепване и интегриране на териториална 

общност «МИГ Брезово, Братя Даскалови» чрез създаване на социален капитал на 

общността. 

СЦ 4.1. Създаване на устойчиви партньорства с местни инициативни групи от територията на 

страната и ЕС. 
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СЦ 4.2. Развитие на капацитета на «МИГ Брезово Братя Даскалови» и оживяване на територията 

чрез реализиране на Стратегията за ВОМР. 

За постигането на специфичните цели от четвърти приоритет  ще се прилагат подмярка 

19.3“Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни  групи за действие” и 

под-мярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие”, по които МИГ ще може да кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020 и мярка 

21 - "Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство“. 

4.3.  Връзка  между стратегията за ВМОР 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: 

Характеристика на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови 

Връзка със Стратегията за ВОМР 

Селското стопанство с всички свои подсектори е 

структуроопределящ отрасъл за територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови. Селското стопанство е 

стратегически отрасъл за територията и е от ключово 

значение за запазване на поминъка на населението и 

на традицията. 

Районът на МИГ е основен производител на етерични 

масла в страната (роза и лавандула), от които по 

производство на розово масло е водещ за Пловдивска 

и Старозагорска области.  

В СВОМР включва компонент е подмярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделските стопанства“. С 

огледа на профила на територията тя има 

значителна тежест от финансова гледан точка с 

23,52% от бюджета. По мярката са 

приоритизирани секторите: трайни 

насаждения; етерично маслени и технически 

култури и животновъдството които са 

характерни за региона на МИГ и с висока 

добавена стойност на продукцията. 

Над 92% от предприятията извън селскостопанския 

сектор са микропредприятия основно съсредоточени в 

сферата на леката промишленост и в по-слаба степен в 

сферата на услугите. Местната икономика е предимно 

аграрна, което извежда на преден план острата нужда 

от диверсификация, която да осигури балансирано 

развитие на региона. Сред секторите, които има 

значителен потенциал за развитие базиращ се на 

местните природни ресурси и богатото културно 

историческо наследство е сектора на туризма 

представен в различните му алтернативни форми. При 

правилно оценяване и предприемане на мерки за 

валоризация на местните природни, културно – 

исторически и етнографски забележителности и 

атракции местният туризъм има потенциал да 

разнообрази местната икономика и да намали 

зависимостта от основният местен отрасъл – селското 

стопанство 

Профилът на местните неземеделски 

предприятия изисква и регистрираният широк 

интерес и проектна готовност налага 

включването на подмярка 6.4. от ПРСР. 

С огледа на острата нужда от диверсификация 

и широкият обхват от дейности, които могат да 

бъдат финансирани подмярка 6.4. е с най-

голяма относителна тежест в СВОМР – 

37,84%. По мярката, като приоритетни са 

определени дейности свързани със селския 

туризъм, инвестиции в производствени 

дейности и инвестиции в подобряване 

качеството на услугите. 

Територията и на двете административни единици в 

състава на МИГ разполага със значителен потенциал 

от гледна точка на природни и исторически 

забележителности. Използването им ще помогне да се 

В СВОМР е предвидена съчтана подкрепа от 

една страна на частни инициативи по подмярка 

6.4. и от друга, публични инвестиции по 

подмярка 7.2. и 7.5. от ПРСР. Предвидена и 
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развият туристически услуги, който ще създадат нови 

работни места и ще разнообразят местната икономика. 

мярка за популяризиране, валоризиране и 

опазване на местното нематериално културно 

наследство – мярка 21. 

Съхраняване и развитие на местните идентичности 

/културно наследство, бит, храни, продукти, музика и 

изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и 

ритуали,  традиции и др./ с цел тяхната валоризация, 

интегрирането им в развитието на туризма, чрез 

ефективни маркетинг, популяризация и реклама. 

Разработена е специфична за района на МИГ 

мярка: Мярка 21 „Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и валоризиране на 

местното културно наследство на територията 

на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Недостатъчните средства в общинските бюджети 

рефлектират върху качеството на здравеопазването, 

социалните услуги, благоустрояването на населените 

места, което води до влошаване качеството на живот и 

намаляване на мотивацията на местното население за 

оставане на територията.   

Подобряване на облика на населените места, а 

от там и на привлекателността на района са 

след основните задачи, които си поставя 

Стратегията за ВОМР. Решаването на 

наличните проблеми е адресирано, чрез 

включването на подмярка 7.2. от ПРСР 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура. 

Достъп до основни комуникационни услуги за 

населението, които са иновативни за региона на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови 

Предвидено е включването на подмярка 7.4. от 

Регламент 1305/2013 г. чрез която могат да се 

подкрепят Инвестиции в изграждането на 

обществени зони с безжичен интернет достъп. 

Връзка със Стратегията за ВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови с политиката по 

политиките по десегрегация и деинституционализация: 

Значителен е % на населението от етническите малцинства на територията на МИГ (20%). В тази 

връзка в СВОМР са предвидени специфични механизми подпомагащи представителите на 

малцинствените групи. По подмерките от СВОМР при равни други условия с предимство ще се 

финансират проекти на представители на малцинствените групи, като този механизъм е залегнал 

в методиката на оценка проектите по подмерки 4.1. и 6.4. По останалите подмерки предимство ще 

се дава на проекти, които се реализират на територията на населени места от Общините Брезово и 

Братя Даскалови с наличие на представители на етническите малцинства.  

От гледна точка на политиката по деинституционализация: е заложена приоритетност на 

проекти, които са свързани с частни инвестиции в изграждането на социални домове за 

настаняване и грижи за възрастни хора. От проведените проучвания и анкетиране на местните 

заинтересовани страни са идентифицирани 2 такива бизнес идеи. 

       Дългосрочната и приоритетна посока за развитие на социално-икономическия 

потенциал на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е в синхрон с национални и 

регионални политики за развитие на селските райони. Приоритета на Стратегията на „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ са обвързани с целите, дефинирани в Национална стратегия за 

устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г и отразени в Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  

Приоритетите и целите на СВОМР отговарят на тематичните цели и приоритети за развитие на 

селските райони 2014-2020, залегнали в Споразумението на България с Европейската комисия, 

очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-

2020 г., а именно: ТЦ1 Засилване на научноизследователска дейност, технологично развитие и 
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иновации; ТЦ3 Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия; 

селскостопанския сектор (ЕЗФРСР) и на сектор рибарство и аквакултури (ЕФМДР); ТЦ6 

Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; ТЦ8 Насърчаване на 

заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; ТЦ9 Насърчаване на социално 

приобщаване и борба с бедността. 

Стратегията за ВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови е синхрон с трите цели на целите на 

политиката на ЕС за развитие на селските райони: 1.Повишаване на конкурентоспособността и 

балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост; 

2.Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в 

земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на 

климатичните промени и приспособяване към тях; 3. Социално-икономическо развитие на 

селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално 

включване и по-добро качество на живот.  Стратегията за ВОМР допринася в пълна степен за 

постигане на Приоритет 2 и 6 ПРСР 2014 – 2020  

Аналогични с целите и приоритетите на СВОМР са и тези на Областните стратегии за развитие на 

област Пловдив и област Стара Загора до 2020 г., а именно ускорено социално-икономическо 

развитие и постигане на икономически растеж чрез инвестиции в икономиката, за подобряване на 

жизнената среда и качеството на живот чрез намаляване на различията в социално-

икономическото развитие на общините.  

Формулираните основна стратегическа цел и приоритети, свързани с подобряване качеството на 

живот в селските райони и диверсификацията на икономическите дейности, кореспондират и 

допълват целите, заложени в: Общинския план за развитие на Община Брезово 2014-2020 г. 

http://brezovo.bg/docs/032015/OPR_Brezovo_14_20.04.2015.pdf ; Общинския план за развитие на 

Община Братя Даскалови 2014 – 2020; http://www.bratia-daskalovi.com/images/docs/-2014-2020.pdf ; 

Регионален план за развитие на Южен Централен Район на Планиране, 2014-2020 г. 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ се 

отличава с иновативен характер. Тя се стреми към въвеждане на нови идеи и подходи в района. 

До момента в изминалия програмен период Старата стратегия за местно развитие включваше 

мерки идентични с тези в ПРСР 2007 – 2013 г. В настоящия програмен перид в новата Стратегия 

за ВОМР са разработени: 1 една мярка, която е извън обхвата на ПРСР 2014 -2020, но е от 

Регламент 1305/2013  - Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 

на Регламент 1305/2013 г., и една изцяло иновативна мярка, която е специфична за региона на 

МИГ, не е включена ПРСР и Регламент 1305/2013, но допринася за постигане на целите и 

приоритетите на Регламента: мярка 21.„Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

1) Подмярка 7.4. ще позволи осигуряването на нови за територията на МИГ услуги за 

населението, като изграждане на публични зони с безплатен достъп до безжичен интернет в 

населени места на територията на МИГ; 

2) Мярка 21 предоставя възможност за нова за територията форма на използване на природните 
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ресурси и/или културно-историческото наследство и развитие на местните идентичности. 

4.5.Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 

Визията и стратегическата цел на ВОМР се разпределят в приоритети и специфични цели. 

Приоритетът определя и насочва развитието в конкретна област с цел положително въздействие 

при постигането на стратегическата цел. Специфичните цели към всеки от приоритетите 

дефинират резултатите в подобласти на съответния приоритет. Изпълнението на всяка 

специфична цел се постига чрез конкретни мерки/проекти/дейности. 
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ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:  

Постигане на по-добър жизнен стандарт за гражданите на територията на «МИГ Брезово, Братя Даскалови» чрез подкрепа за развитие на 

конкурентноспособна местна икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни ресурси.   

Приоритет І 
Развитие на устойчив бизнес на 

територията на МИГ  

Приоритет ІІ  
Подобряване и съхраняване на 

природното, културно и историческо 
наследство на територията на МИГ 

СЦ І.1  
Развитие на 

модерно 
земеделие, 

включоително по 
биологичен начин 

СЦ І.2  
Насърчаване на 

предприемачеството чрез 
създаване на нови и 
модернизиране на 

съществуващи предприятия, 
вкл. внедряване на иновативни 

технологии 

СЦ ІІ.1  
Валоризиране на 

природното, културно и 
историческо наследство 

чрез инициативи на 
местната общност, 

включително развитие на 
интегриран туризъм 

СЦ ІІ.2  
 

Разнообразяване на 
местната иономика чрез 

създаването на нови 
услуги и производства, 

базирани на наследството 

Мярка 4.1 Мярка 6.4 
Мярка 6.4 

Мярка 7.5 

Мярка 7.2 

Мярка 7.4  

Приоритет ІІІ  
Подобряване качеството на живот на 

територията на МИГ  

СЦ ІІІ.1  
 

Развитие и 

надграждане на 

услугите на 

територията на МИГ  

СЦ ІІІ.2 
 

Развитие на 

социалните, културните 

и младежките дейности 
и интеграция на 
уязвимите групи  

Приоритет ІV  
Изграждане, укрепване и интегриране на 
териториална общност чрез създаване на 

социален капитал на общността 

СЦ ІV.1  
Създаване на 

устойчиви 
партньорства с 

местни инициативни 
групи от територията 

на страната и ЕС. 

СЦ ІV.2 
Развитие на капацитета 

на МИГ и оживяване на 
територията чрез 

реализиране на 

Стратегията за местно 

развитие. 

Мярка 7.2 

Мярка 7.5 

Мярка 21 Мярка 19.3 Мярка 21 

Мярка 21  

Мярка 19.4  

Мярка 7.4  
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5. Описание на мерките: 

(не повече от 4 страница за всяка мярка) 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете по отделно: 

 

ПРСР 

(ЕЗФРСР) 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в 

материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

Описание на целите на подмярка 4.1. от СВОМР: 

Подмярка 4.1. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови чрез: 

 преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на 

физическия капитал;  

 опазване на компонентите на околната среда;  

 спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства;  

 насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани; 

Има принос за постигане на Приоритет І, СЦ 1.1. от СВОМР. 

Обхват на подмярка 4.1. от СВОМР 

Нормативен обхват: Подмярка 4.1. от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 

1 т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

В рамките на СВОМР подмярка 4.1. ще се прилага съгласно изискванията на: 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. и при спазване на специфичните условия и изисквания 

посочени в СВОМР. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по подмярка 4.1. от СВОМР 

 Земеделски стопани (Земеделски производители: физически лица с постоянен 

адрес на територията на общините Брезово или Братя Даскалови и еднолични 

търговци и юридически лица със седалище и адрес на управление на територията 

на общините Брезово или Братя Даскалови); 

 Признати групи производители и признати организации на производители на 

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

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

(групите производители, признатите организации на производители както и всички 

техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на 

общините Брезово или Братя Даскалови) 

Всички потенциални бенефициенти следва да отговарят на критериите за 

допустимост на кандидатите посочени в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и специфичните условия на 

СВОМР. 
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Допустими дейности по подмярка 4.1. от СВОМР 

По подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат 

проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското 

стопанство чрез: 

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

производствени материални и/или нематериални активи; или 

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти; или 

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци; или 

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

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

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти. 

По подмярка 4.1. от СВОМР ще се подпомагат дейности посочени като 

допустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

от ПРСР 2014 – 2020 г. и съгласно специфичните условия на СВОМР. 

Допустими разходи по подмярка 4.1. от СВОМР 

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за 

опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, 

получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските 

дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и 

подготовка за продажба на земеделска продукция; 

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

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

други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 

биоенергия; 

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, 

включително чрез финансов лизинг; 

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 

оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и 

за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за 

млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6; 

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане 

и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 

предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или 
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презасаждане на трайни насаждения; 

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности; 

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 

транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 

хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 

транспортиране на живи животни и птици; 

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, 

свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските 

стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за 

сертификация; 

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 

заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат 

да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, 

включени в т. 1 - 12. 

По подмярка 4.1. от СВОМР се прилагат критериите за допустимост на 

разходите посочени в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и специфичните условия и изисквания на 

СВОМР 

Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 4.1. от 

СВОМР 

Проектите следва да отговарят на изискванията и критериите за допустимост 

посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от 

ПРСР 2014 – 2020 г. и на специфичните условия и изисквания,посочени в СВОМР.  

Няма да се финансират проекти, имащи отрицателно въздействие в/у околната 

среда. 

Недопустими разходи по подмярка 4.1. от СВОМР 

 Всички разходи посочени като недопустими в ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

 Всички разходи посочени като недопустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Финансови парамтри на проектите по подмярка 4.1. от СВОМР 

Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: 

 Левовата равностойност на 150 000 евро; 

 Левовата равностойност на 100 000 евро за проекти с инвестиции само за 

земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12 от допустимите разходи. 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 

 Левовата равностойност на 3 500 евро. 
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Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи 

За допълнително увеличаване на интензитета на помощта ще се прилагат 

разпоредбите на ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори в селското стопанство: 

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло 

насочени в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и 

"Етеричномаслени и медицински култури" 

15 

100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени 

в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и "Етеричномаслени и 

медицински култури" 

30 

Под 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са насочени в 

сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и "Етеричномаслени и 

медицински култури" или изцяло 

 към друг сектор на селското стопанство: 

10 

Максимален брой точки по критерий 1:  30 

2. Подпомагане на биологичното производство: 

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

производство на биологични продукти. 

10 

100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

производство на биологични продукти. 

20 

Максимален брой точки по критерий 2: 20 

3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост: 

До 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за 

плащане запазени за период от една година, като минимум 1  ново работно 

място следва да бъдат запазено за период от две години след подаване на 

заявка за плащане: 

5 

4 и повече нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за 

плащане запазени за период от една година, като минимум 2  нови работни 

места следва да бъдат запазени за период от две години след подаване на 

заявка за плащане: 

15 

Максимален брой точки по критерий 3: 15 

4. Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната 

среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или 

постигане на стандартите на ЕС: 

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи 

съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС:  

5 

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи 

съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС: 

10 
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Максимален брой точки по критерий 4: 10 

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 

равностойност на 50 000 евро: 
10 

6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 

121 от Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ в предходния програмен период: 

5 

7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. 

етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, 

хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от 

дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически 

лица от уязвимите групи): 

10 

Максимален брой точки: 100 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

Описание на целите на подмярка 6.4. от СВОМР: 

 Развитие на конкурентоспособността на икономиката в региона на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови; 

 Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и 

диверсификацията на неземеделските дейности в региона на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови; 

 Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията 

на МИГ Брезово, Братя Даскалови; 

 Подобряване достъпа до качествени услуги; 

Подмярка 6.4. има принос за постигането на Приоритет I, II и III от СВОМР 

Обхват на подмярка 6.4. от СВОМР 

Нормативен обхват: Подмярка 6.4. от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 

1 т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

В рамките на СВОМР подмярка 6.4 ще се прилага съгласно изискванията на: 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. и при спазване на специфичните условия и изисквания 

посочени в СВОМР. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по подмярка 6.4. от СВОМР 

 Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични 

търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за 

занаятите. 

Всички кандидати следва да отговарят на следните условия: физически лица с 

постоянен адрес на територията на общините Брезово или Братя Даскалови и 

еднолични търговци и юридически лица със седалище и адрес на управление на 
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територията на общините Брезово или Братя Даскалови 

 При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва 

дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 

Допустими дейности по подмярка 6.4. от СВОМР 

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 само за собствено 

потребление; 

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

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

По подмярка 6.4. от СВОМР ще се прилагат критериите за допустимост на 

дейностите съгласно Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Допустими разходи по подмярка 6.4. от СВОМР 

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и 

развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови, включващи: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

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

стойност на активите; 

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

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

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 

техническа осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

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

и „г“. 

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

подпомагане, с изключение на общите разходи. 

По подмярка 6.4. от СВОМР ще се прилагат критериите за допустимост на 

разходите съгласно Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 6.4. от 

СВОМР 
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Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

 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. 

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

20 помещения за настаняване. 

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

ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на 

потребностите на предприятието. 

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

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

Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани 

върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, 

не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят 

като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни 

горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани 

в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници). 

 В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до 

осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, 

включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. 

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

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

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

за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство 

на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба. 

Проектите по подмярката трябва да отговарят на критериите за допустимост 

съгласно Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

Недопустими разходи по подмярка 6.4. от СВОМР 

Всички разходи посочени като недопустими в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Финансови параметри на проектите по подмярка 6.4. от СВОМР 

Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на 
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Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и 

в селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: 

 Левовата равностойност на 200 000 евро; 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 

 Левовата равностойност на 10 000 евро. 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 75% 

Подмярката ще се прилага при спазване на правилата за минимална помощ/de 

minimis/ 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности: 

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

форми на туризъм: 
30 

Проекти свързани с инвестиции в производствени дейности: инвестиции в 

строително-ремонтни дейности и закупуване на машини и оборудване за 

цехове, фабрики, ремонтни и занаятчийски работилници и сервизи: 

30 

Проектът е свързан с предоставянето на услуги като: грижи за възрастни 

хора; грижи за лица с увреждания; грижи за деца; здравни услуги за 

населението: 

25 

Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги извън 

посочените: 
15 

Максимален брой точки по критерий 1: 30 

2. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост: 

До 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за 

плащане запазени за период от една година, като минимум 1  ново работно 

място следва да бъдат запазено за период от две години след подаване на 

заявка за плащане: 

5 

4 и повече нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за 

плащане запазени за период от една година, като минимум 2  нови работни 

места следва да бъдат запазени за период от две години след подаване на 

заявка за плащане:: 

15 

Максимален брой точки по критерий 2: 15 

3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства: 

Кандидатът има една приключена финансова година и оборот от дейност 

сходна с тази, за която кандидатства: 
15 

Кандидатът има повече от една приключена финансова година и оборот от 

дейност сходна с тази, за която кандидатства за повече от една приключена 

финансова година: 

20 

Кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на 

кандидатстване има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за 

която кандидатства: 

5 
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Максимален брой точки по критерий 3: 20 

4. Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на 

неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от Стратегията за местно 

развитие на МИГ Брезово, Братя Даскалови през предходния програмен 

период: 

10 

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 

равностойност на 50 000 евро: 
10 

6. Проектът е на кандидат:  

физическо лице или ЕТ на възраст между 18 и 40 г. вкл. 5 

ЮЛ (ЕООД или ООД), при което минимум 50% от дяловете са собственост на 

жена: 
5 

ЮЛ (ЕООД или ООД), при което минимум 50% от дяловете са собственост на 

физическо лице между 18 и 40 г. вкл.: 
5 

Максимален брой точки по критерий 6: 5 

7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. 

етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, 

хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от 

дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически 

лица от уязвимите групи): 

10 

Максимален брои точки 100 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г. 

Описание на целите на подмярка 7.2. от СВОМР: 

Подмярка 7.2. от СВОМР има за цел: 

 Облагородяване на селата на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови чрез 

създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като основа 

за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии; 

 Насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 

развитие в региона на МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

Подмярка 7.2. има принос за постигането на Приоритети II и III от СВОМР. 

Обхват на подмярка 7.2. от СВОМР 

Нормативен обхват: Подмярка 7.2. от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 

1 т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

В рамките на СВОМР подмярка 7.2. ще се прилага съгласно изискванията на: 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. и при спазване на специфичните условия и изисквания 

посочени в СВОМР. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите, 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 
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Допустими кандидати по подмярка 7.2. от СВОМР 

 Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности; 

 Юридически лица с нестопанска цел (със седалище и адрес на управление на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови) за дейности, свързани със 

социалната и спортната инфраструктура и културния живот; 

 Читалища (със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови) за дейности свързани с културния живот; 

Всички потенциални кандидати следва да отговарят на критериите за 

допустимост на кандидатите посочени в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и специфичните 

условия на СВОМР. 

Допустими дейности по подмярка 7.2. от СВОМР 

 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. 

По подмярка 7.2. от СВОМР ще се подпомагат само дейности посочени като 

допустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.и при спазване на специфичните изисквания на 

СВОМР. 

Допустими разходи по подмярка 7.2. от СВОМР 

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; 
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г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 

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

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

„б“ и „г“. 

По подмярка 7.2. от СВОМР се прилагат критериите за допустимост на 

разходите посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и специфичните условия за 

допустимост на разходите в СВОМР 

Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 7.2. от 

СВОМР 

Проектите следва да отговарят на изискванията и критериите за допустимост 

посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от 

ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и на специфичните условия и изисквания 

посочени в СВОМР. 

Няма да се финансират проекти имащи отрицателно въздействие в/у околнат 

среда. 

Недопустими разходи по подмярка 7.2. от СВОМР 

 Всички разходи посочени като недопустими в ПРСР 2014 - 2020 г. на национално 

ниво; 

 Всички разходи посочени като недопустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Финансови парамтри на проектите по подмярка 7.2. от СВОМР 

Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на 

Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и 

в селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: 

 Левовата равностойност на 200 000 евро; 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 

 Левовата равностойност на 5 000 евро. 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 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%. 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.2. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности: 

Проектът включва дейности за изграждане и/или обновяване на площи, за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение: 

30 
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Проектът включва дейности за 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: 

30 

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне 

на услуги на уязвимите групи (в т.ч. хора в неравностойно положения, хора с 

увреждания; деца; представители на етническите малцинства) : 

20 

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; 
20 

Проектът включва дейности за строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и 

съоръженията и принадлежностите към тях; 

20 

Проектът включва  инвестиции в други допустими дейности: 15 

Максимален брой точки по критерий 1: 30 

2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън 

общинските центрове: 
30 

3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на 

услуги за уязвимите групи: 
30 

4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано 

наличие на етнически малцинства: 
10 

Максимален брой точки: 100 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от 

мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. 

Описание на целите на подмярка 7.5. от СВОМР: 

 Постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови, чрез използване на туристическия потенциал на региона; 

 Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и 

историческите ценности и забележителности на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови; 

 Развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата 

инфраструктура чрез валоризиране на природното, културно и историческо 

наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

Подмярка 7.5. допринася за постигането на Приоритет II и III СВОМР. 

Обхват на подмярка 7.5. от СВОМР 

Нормативен обхват: Подмярка 7.5. от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 

1 т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

В рамките на СВОМР подмярка 7.5. ще се прилага съгласно изискванията на: 

подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво и Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и 

при спазване на специфичните условия и изисквания посочени в СВОМР. 
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Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите, 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по подмярка 7.5. от СВОМР 

 Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности; 

 Юридически лица с нестопанска цел (със седалище и адрес на управление на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови); 

Всички потенциални кандидати следва да отговарят на критериите за 

допустимост на кандидатите посочени в: подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г. на 

национално ниво и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Допустими дейности по подмярка 7.5. от СВОМР 

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за 

подпомагане дейности по подмярката: 

 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). 

По подмярка 7.5. от СВОМР ще се подпомагат само дейности посочени като 

допустими в подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво и Наредба № 

22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г.и при съобразяване със специфичните изисквания на СВОМР. 

Допустими разходи по подмярка 7.5. от СВОМР 

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. 

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

По подмярка 7.5. от СВОМР се прилагат критериите за допустимост на 

разходите посочени в подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво и 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. и специфичните условия за допустимост на разходите в 

СВОМР 

Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 7.5. от 

СВОМР 

Проектите следва да отговарят на изискванията и критериите за допустимост 

посочени в подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво и Наредба № 

22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г. и на специфичните условия и изисквания посочени в СВОМР. 

Няма да се финансират проекти имащи отрицателно въздействие в/у околнат 

среда. 

Недопустими разходи по подмярка 7.5. от СВОМР 

 Всички разходи посочени като недопустими в подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 

г. на национално ниво; 

 Всички разходи посочени като недопустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Финансови парамтри на проектите по подмярка 7.5. от СВОМР 

Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на 

Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и 

в селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: 

 Левовата равностойност на 100 000 евро; 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 

 Левовата равностойност на 5 000 евро. 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 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%. 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.5. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Вид кандидат: 

Проектът е на ЮЛНЦ или читалище: 20 

Проектът е на община: 10 

Максимален брой точки по критерий 1: 20 

2. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 

равностойност на 20 000 евро: 
10 
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3. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън 

общинските центрове: 
10 

4. Проектът включва дейности за изграждане на туристически и еко 

пътеки: 
20 

5. Проектът включва иновативни за територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови дейности: като инвестиции в разработването на софтуер и 

софтуерни приложения за популяризиране на туристическите обекти на 

територията на МИГ и др. 

20 

6. Проектът се реализира на територията на повече от 1 населено място 

или ще се ползва от населението на повече от 1 населено място: 
10 

7. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано 

наличие на етнически малцинства: 
10 

Максимален брой точки: 100 

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

Описание на целите на подмярка 7.4. от СВОМР: 

Цели на подмярка 7.4. от СВОМР са: 

 Подобряване качеството на живот на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови, чрез подобряване или разширяване на основни услуги за местното 

население. 

Подмярка 7.4. допринася за постигането на Приоритет II и III СВОМР. 

Обхват на подмярка 7.4. от СВОМР 

Нормативен обхват: Подмярка 7.4. от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 

1 т.2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

В рамките на СВОМР подмярка 7.4. ще се прилага съгласно изискванията на: 

Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и при спазване на специфичните 

условия и изисквания посочени в СВОМР. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите, 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по подмярка 7.4. от СВОМР 

 Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности; 

 Юридически лица с нестопанска цел (със седалище и адрес на управление на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови); 

Всички потенциални кандидати следва да отговарят на критериите за 

допустимост на кандидатите посочени в: Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 

14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 

г. 

Допустими дейности по подмярка 7.4. от СВОМР 
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Инвестиции в малка по мащаб инфраструктура за предоставяне на основни услуги на 

местно равнище като: 

 Осигуряване на достъп до комуникационни услуги чрез създаване на зони с 

публичен достъп до безплатен безжичен интернет (публични WI – FI интернет 

зони) на територията на населени места от територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови; 

 Повишаване нивото на сигурност и безопасност на територията на населените 

места на МИГ Брезово, Братя Даскалови чрез изграждане на системи за видео 

наблюдение на обществени места. 

Допустими разходи по подмярка 7.4. от СВОМР 

Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент 1305/2013 

a) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 

обзавеждане до пазарната цена на актива; 

б) Разходи свързани с изграждането на системи за видео наблюдение на открити 

обществени места;  

в) Разходи свързани с изграждането на публично достъпни WI – FI интернет зони в 

населени места на територията на МИГ; 

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

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

икономическата устойчивост; 

д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 

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

е) Общите разходи не трябва да надвишават 12% от стойността на разходите по т. а), 

б), в)  и д) 

По подмярка 7.4. от СВОМР се прилагат критериите за допустимост на 

разходите посочени в: Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и специфичните 

условия за допустимост на разходите в СВОМР 

Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 7.4. от 

СВОМР 

Проектите следва да са допустими по смисъла на Регламент 1305/2013 и Наредба № 

22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г. 

 Инвестициите са допустими за подпомагане ако е доказано, че няма да имат 

отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване 

на околната среда; 

 Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се 

изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а 

ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея; 

 Инвестициите са допустими за подпомагане ако е доказано, че отговарят на 

изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и 

плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за 

биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за 
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тяхното прилагане; 

 Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че след изпълнението 

на проекта той ще се използва по предназначение; 

 Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициента е представил 

всички лицензи, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно 

националното законодателство или е представил писмено доказателство, че е 

направил всичко възможно за получаването им (само в случаите, когато съгласно 

законодателството лицензии, разрешителни или регистрации се изискват да са 

издадени преди подаването на проекта); 

Недопустими разходи по подмярка 7.4. от СВОМР 

 Всички разходи посочени като недопустими в Регламент 1305/2013; 

 Всички разходи посочени като недопустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Финансови параметри на проектите по подмярка 7.4. от СВОМР 

Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на 

Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и 

в селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: 

 Левовата равностойност на 60 000 евро; 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 

 Левовата равностойност на 500 евро. 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 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%. 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.4. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Проектът предлага иновативни за територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови технически решения за осигуряване на достъп до основни публични 

услуги за населението: 

30 

2. Проектът предвижда инвестиции и дейности за осигуряване достъп до 

иновативни комуникационни услуги за населението на територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови, (изграждане на публично достъпни WI – FI интернет 

зони в населени места на територията): 

30 

3. Проектът допринася за повишаване на нивото на обществена сигурност на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови (изграждане на системи за 

видео наблюдение на открити обществени места):  

10 

4. Проектът се реализира на територията на повече от едно населено място: 5 

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 10 
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равностойност на 20 000 евро: 

6. Дейностите по проекта не генерират приходи за бенефициента: 10 

7. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на 

етнически малцинства: 
5 

Максимален брой точки: 100 

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране 

на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

Описание на целите на марка 21 от СВОМР: 

Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, 

продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали,  

традиции и др./ с цел тяхната валоризация, интегрирането им в развитието на 

туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама. 

Обхват на марка 21 от СВОМР 

Нормативен обхват: 21 от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 1 т.3 от 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. Мярката е извън обхвата на Регламент 1305/2013, но 

съответсва с целите му: допринася за балансираното териториално развитие на 

региона на МИГ, насърчаване на социалното приобщаване и стимулира местното 

развитие. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите, 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по марка 21 от СВОМР 

 Общините от територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови; 

 Юридически лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на територията на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови; 

 Читалища от територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови; 

 СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Допустими дейности по марка 21 от СВОМР 

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови, които могат да включват една или няколко от изброените дейности 

и допринасят за запазване и заздравяване на местната идентичност и културно 

наследство на територията. 

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и 

обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и 

подобряване на местните идентичности и култура.  

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват 

представянето на различните видове местни идентичности и местното  материално и 

не материално културно наследство: 

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за: 

1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, 

типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, 
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история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция. 

2.  Организиране и провеждане на:  

- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични 

местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с 

културното наследство и местните идентичности на територията;  

– Концерти 

– Театрални представления 

– Събори, фестивали, чествания и други публични мероприятия. 

3. Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез: 

– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни 

възстановки; 

– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, 

тематични изследвания, снимки, каталози и др.) 

– Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от 

традиционни костюми или предмети от традиционния бит;  

4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, 

панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития, театрални 

представления и др. 

5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите 

паметници на територията. 

Допустими разходи по марка 21 от СВОМР 

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на 

проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, 

действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:  

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението 

на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на 

осигурителя върху договореното възнаграждение;  

2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни 

разходи и нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната; 

3. Разходи за материали, консумативи; 

4. Разходи за закупуване на оборудване  – до 15 % от общата стойност на 

допустимите разходи; 

5. Разходи за външни услуги;  

- Наем на помещения и апаратура; 

- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.; 

- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни; 

- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите 

по проекта (пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за 

извършване на археологически проучвания, реставрация и консервация и др.) 

Финансови параметри на проектите по марка 21 от СВОМР 
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Минимален размер на допустимите разходи за проект – няма  

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 15 000 лева 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 100 %  за получател  публично лице, читалища или юридическо лице с 

нестопанска цел, и проектът не генерира приход;  

 70 %  за получател публично лице и проектът генерира приход; 

 60 % за получател частно лице; 

 70 % за получател частно лице и проектът е в обществена полза. 

Критерии за оценка на проекти по марка 21 от СВОМР и тяхната тежест 

1. Вид кандидат: 

Проектът е на ЮЛНЦ ,читалище или местни поделения на 

вероизповеданията: 
20 

Проектът е на община: 10 

Максимален брой точки по критерий 1: 20 

2. Проекти, възстановили/съхранили/оживили повече от един 

обичай/традиция/занаят/кулинарна традиция/ честване на исторически дати и 

местни празници, характерни за територията МИГ: 

20 

3. Проектът се реализира на територията на повече от 2 населени места на 

територията на МИГ 
10 

4. Проектът предвижда създаването и поставянето на театрално представление, 

концерт и/или други сценични представления на местни самодейци от 

територията на МИГ: 

20 

5. Проектът включва дейности за популяризиране на опазването на околната 

среда: 
10 

6. Проектът включва дейности представящи обичай/традиция/занаят/кулинарна 

традиция/ честване на исторически дати и празници, характерни за етническите 

малцинства на територията МИГ: 

20 

Максимален брой точки: 100 
 

ОПОС 

(ЕФРР) 
Н/П 

ОПНОИР 

(ЕФРР) 
Н/П 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 
Н/П 

ОПИК Н/П 
ПМДР 

(ЕФМДР) 
Н/П 

6. Финансов план: 

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

(не повече от 2 страници) 

Код 

на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 
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 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 2 933 700,00 100 % 

4.1 Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от 

мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

690 000,00 23,52% 

6.4 Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 

2020 г. 

1 110 000,00 37,84% 

7.2 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

 

778 000,00 

 

26,52% 

7.5 Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 

7 на ПРСР 2014-2020 г. 

190 000,00 6,48% 

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

7.4 Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на основни услуги на 

местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на 

съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 

1305/2013 г. 

120 000,00 4,09% 

 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

  

21 

„Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

45 700,00 1,56% 

 Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)   

 …   

 Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)   

 …   

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)   

 …   

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)   

 …   

 Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)   

 …   

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 2 933 700,00 100% 
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ВМОР: 

 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25на 

стоот общите публични публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

977 900,00 25.00 % 

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

(не повече от 2 страници) 

Планиране на бюджета по подмярка 19.2.: 

Анализът на базата, на който е извършено финансовото разпределение на бюджета на СВОМР е 

резултат от: 1) от поредица работни срещи и обсъждания с местните лидери и всички 

идентифицирани заинтересовани страни; 2) степенуване на приоритетите на база 

идентифицирани местни потребности и формулирани специфични цели; 3) степента на проектна 

готовност сред различните заинтересовани страни.  

С цел избягване на допуснатите пропуски в планирането от предходния програмен период 2007 

– 2014, при който имаше надценяване проектната готовност по определени мерки и подценяване 

по други. При настоящото планиране е избран един конкретен подход, който сравнително 

обективно може да оцени наличието на интерес и реална проектна готовност. В резултат от 

срещите, обсъжданията и консултациите с местната общност са разработени конкретни 

проектни фишове /Приложение 13.14/, в които е посочено работното заглавие на проекта, 

степен на готовност на кандидата, индикативен размер на инвестицията и подмярката, по която 

ще се кандидатства. По този начин бяха идентифицират реални, осмислени и планирани 

проектни намерения, така че СВОМР да се основе на максимално реалистични параметри. 

Идентифицирана е реална проектна готовност за 35 проекта по подмерки от СВОМР.  

С най-висок относителен дял са частните подмерки: 6.4. -  37,84%; подмярка 4.1. 23,52%; 

следвани от публичните мерки: 7.2. - 26,52%; 7.5. - 6,48%; 7.4. - 4,09% и мярка 21 - 1,56%. 

Разпределението на средствата по подмерки е продиктувано от индикативното време на 

стартиране и време за изпълнение на стратегията и периодите, в които се очаква най-голяма 

активност от страна на кандидатите и нужда от средствата по отделните мерки. Всички мерки от 

СВОМР ще се отворят още първата година на реализация на Стратегията. От друга страна ще се 

осигурят достатъчен брой покани в рамките на периода за изпълнение на Стратегията, като 

всеки следващ прием ще отваря с бюджет, равен на остатъка от предходния. Този подход ще 

позволи включването на максимален брой бенефициенти и получаване на достатъчен брой 

качествени проектни предложения. Прогнозата е, че бюджетът по мерките ще бъде договорен 

още през първите две години.  

Изхождайки от включеният бюджет за финансиране на проекти в размер на 2 933 700,00 лв. е 

идентифициран и бюджетът за Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие (25на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи 

разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) в размер на 977 900,00 лв. 

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

(не повече от 4 страници) 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

За периода за периода на прилагане на  СВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя даскалови“  
 

І. Планирано изпълнение на СВОМР  

Планира се отваряне на следните мерки:  

4.1"Инвестиции в земеделски стопанства"  

6.4„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  

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

7.4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” 

21„Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство“ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
ІІ. Идентифицирани стъпки на пътната карта за управление и изпълнение на СВОМР  
 Идентифицираните стъпки за управление и изпълнение на СВОМР 2016-2020 г.на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ са разработени в 

съответствие с изискванията на Наредба №22/2015 по подмярка 19.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и са съобразени с всички 

задължителни дейности съгласно Регламент 1303/2013 г. 

2017 година 

отварят се от 1 

до 6 подмерки 

/мерки с целия 

налич 

ен бюджет 

2018 година 

отварят се 

подмерките/мерк, 

по които има 

остатък от 

бюджета 

 

2019 година 

отварят се 

мерките, по които 

има остатък от 

бюджета 

2020 година 

отварят се 

мерките, по 

които има 

остатък от 

бюджета 

След 2020 при 

наличие на 

нормативна 

възможност се 

отварят мерките, по 

които има остатък 

от бюджета 
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ІІІ. Индикативни дейности: 

Дейности Целева група Индика

тор 

 

Времеви обхват 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на 

СВОМР, нейните цели, приоритети, мерки и очаквани резултати 

широка общественост, 

кандидати/бенефициенти, 

медиатори 

5 бр.      

2. Организиране и провеждане на обучителни семинари за 

изграждане на капацитет на потенциалните бенефициенти 

бенефициенти, потенциални 

бенефициенти 

6 бр.      

3. Организиране и провеждане на обучителни семинари за изграждане на 

капацитет на местни лидери и екипа на МИГ 

местни лидери и екипа на 

МИГ 

2 бр.      

4. Изготвяне на документацията и процедурите за отделните мерки Екип на МИГ 6 бр.      

5. Обявяване на индикативен прием по мерки, прием, оценка и 

договориране на проектни предложения по мерките на СВОМР 

Екип на МИГ, КИП, 

потенциални бенефициенти 

До 

изчерпване 
на 

бюджета 

     

6. Мониторинг на изпълнението на одобрените за финансиране 

проекти 

Екип на МИГ, 

бенефициенти 

текущо      

7. Мониторинг на напредъка по изпълнение на СВОМР и докладване 

на годишна база пред УО на ПРСР 2014-2020 

Екип на МИГ 

УС на МИГ 

текущо      

8. Техническо и финансово управление на СВОМР, регулярно подаване на 

заявки за плащане към ДФЗ за възстановяване на изразходваните срества 

и осигуряване на финансов ресурс за префинансиране на дейностите по 

управление на стратегията 

Екип на МИГ 

УС на МИГ 

текущо      

9 .Подготовка на проектни предложения, с които СНЦ „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ да кандидатства за финасиране по други програми с цел 

принос за постигане на приоритетите на СВОМР 

Екип на МИГ 2 бр.      
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ЦЕЛИ: ЕТАП I ЕТАП II. III IV ЕТАП V IV 

СЦ.1.1Развитие на модерно земеделие, включително по 

биологичен начин 

Изготвяне и съгласуване 

на процедура за 

кандидатстване по 

всички мерки и 

подмерки с УО на ПРСР 

 

Разработване на 

проектна документация 

по всички подмерки и 

мерки. 

 

Провеждане на 

информационна и 

обучителна кампания по 

всички подмерки и 

мерки. 

Отваряне на 

процедура по прием 

на проекти по 

подмярка 4.1. и 6.4. 

Оценка и 

договориране 

на проекти по 

подмярка 4.1. 

и 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализ

иране 

на 

проек

тите. 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяв

ане на 

текущ 

контрол и 

мониторинг 

на 

изпълнениет

о на 

проектите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пости

гане 

на 

залож

ените 

в 

СВО

МР, 

цели и 

индик

атори 

СЦ 1.2. Насърчаване на предприемачеството чрез 

създаване на нови и модернизиране на съществуващи 

предприятия, вкл. внедряване на иновативни технологии 

СЦ 2.1. Валоризиране на природното, културно и 

историческо наследство чрез инициативи на местната 

общност, включително развитие на интегриран туризъм 

Отваряне на 

процедура по прием 

на проекти по 

подмярка 6.4.; 7.2.; 

7.5; 7.4 и 21 

Оценка и 

договориране 

на  проекти 

по подмярка 

6.4.; 7.2.; 7.5; 

7.4 и 21 

СЦ 2.2.  Разнообразяване на местната иономика чрез 

създаването на нови услуги и производства, базирани на 

наследството 

СЦ  3.1. Развитие и надграждане на услугите на 

територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Отваряне на 

процедура по прием 

на проекти по 

подмярка 6.4.; 7.2.; 

7.5; 7.4 и 21 

Оценка и 

договориране 

на по 

подмярка 6.4.;  

7.2.; 7.5; 7.4 и 

21 

СЦ 3.2. Развитие на социалните, културните и младежките 

дейности и интеграция на уязвимите групи. 

СЦ 4.1. Създаване на устойчиви партньорства с местни 

инициативни групи от територията на страната и ЕС. 

Кандидатстване по 

19.3“Подготовка и 

изпълнение на дейности 

за сътрудничество на 

МИГ 

Идентифициране на 

потенциални 

партньори 

 Вътрешен 

мониторинг  

СЦ 4.2. Развитие на капацитета на «МИГ Брезово Братя 

Даскалови» и оживяване на територията чрез реализиране 

на Стратегията за ВОМР. 

Реализиране на 

дейности по подмярка 

19.4 “Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за ВОМР” 

Подаване на 

заявление за 

одобрение на 

текущи дейности и 

разходи пред УО 

 Изпъл

нение 

на 

залож

ените 

дейн. 

.Възстановя

ване на 

извършенит

е разходи от 

страна на 

ДФЗ 
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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: 

(не повече от 12 страници) 

8.1.Организационна структура на МИГ: 

- организационна 

структура/схема. 

СНЦ „МИГ Брезово, Братя даскалови“ е ЮЛ с нестопанска 

цел в обществена полза, регистрирано по ЗЮЛНЦ и отговаря 

на всички изисквания за допустимост на Раздел II 

„Изисквания към местните инициативни групи“ на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. 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 Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), а именно: 

- има колективен върховен орган, чиито членове са общините 

Брезово и Братя Даскалови /от територията на действие на 

МИГ/;  

Колективният върховен орган (Общото събрание) на МИГ 

е съставено от 45 физически и юридически лица. Всички 

членове - физически лица са с постоянен адрес и/или работят 

на територията на действие на МИГ. Всички членове  

юридически лица са със седалище и адрес на управление на 

територията на действие на МИГ; 

Колективен управителен орган (Управителен съвет) на 

МИГ е в състав от 9 лица, които имат постоянен адрес и/или 

работят на територията на действие на МИГ, когато са 

физически лица, или имат седалище и адрес на управление на 

територията на действие на МИГ, когато са юридически лица; 

 

Съставът на МИГ Брезово, Братя Даскалови, включва: 

2 – Обшини: Брезово и Братя Даскалови; 

4 – Неправителствени организаци: 1. Сдружение Училищно 

настоятелство при СОУ ”Хр.Смирненски” гр.Брезово; 2. НЧ 

”Лъч-1918”с. Борец; 3. НЧ Христо Ботев 1936 с. Отец 

Кирилово; 4. Фондация „Чолчеви къщи” – с. Свежен; 

21 – представители на частия сектор: 1. „Садина агро” ООД;  

2. ЕТ „Братя Муевски – Иван Муевски”; 3. "ГЛОБЪЛ 

БИЗНЕСКОНСУЛТ" ЕООД; 4. ЕТ „Свежен“ - Христо Иванов; 

5. "Солак Агро" ООД; 6. "СТРЕЛА - 2007" ООД; 7. ЕТ "Георги 

Троев"; 8. ЕТ ”Сън шайн” – Желязко Колев.; 9. "АВИС СТИЛ 

ДИЗАЙН" ЕООД; 10. "ПТ-АГРО КОНСУЛТ" ЕООД; 11. 

"МИНЕВСКИ БРЕЗОВО" ЕООД; 12. "БДБ КОНСУЛТ" 

ЕООД; 13. "ЛЕРО1" ЕООД; 14. "ЕВРАЛО" ЕООД; 15. "ФЕЦ 
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ИСКРА" ООД; 16. "ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЪРГОВСКА 

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ТАНЮ ЕНЧЕВ""; 17. 

Земеделски производител  - Десислава Енчева Денева; 18. 

Земеделски производител - Адраман Бекташ Агаджик; 19. 

Земеделски производител - Георги Иванов Русинов; 20. 

Земеделски производител - Мариан Танев Хубенов; 21. 

Земеделски производител - Димитър Петков Хаджиев. 

18 – Физически лица местни лидери: 1. Видьо Калев Видев; 

2. Мария Стоянова Димитракиева; 3. Пенка Петрова 

Кюркчийска; 4. Генка Стоянова Ташева; 5. Минка Иванова 

Григорова; 6. Иван Георгиев Ангелов; 7. Милко Генов 

Сарафов; 8. Радка Видева Стайкова; 9. Стоян Генчев Минчев; 

10. Спаска Маринова Тодорова; 11. Русен Иванов Русенов; 12 

Стоянка Димитрова Иванова; 13. Денка Пенкова Борисова; 14. 

Марийка Иванова Иванова; 15. Радка Иванова Христева; 16. 

Диана Илиева Хаджиатанасова; 17. Гънчо Маринов Прасков – 

физическо лице, член на Църковното настоятелство при храм 

„Св. Димитър“ – гр. Брезово; 18. 4. Недялка Енчева Маринска 

– уязвима група „хора с увреждания“. 

 

 

Стопанският сектор представлява: 46,67% отсъстава на 

МИГ; 

Нестопанският сектор представлява: 48,89% от състава на 

МИГ 

 

Публичният сектор представлява: 4,44% от съства на МИГ 

В Общото събрание на МИГ Брезово, Братя Даскалови са 

представени: 6 от 7-те идентифицирани заинтересовани 

групи, което представлява 85,71% представителност на 

заитересованите страни.  

 

Разпределението на заинтересованите групи в Общото 

събрание е както следва: 

1. Общини: 4,44%; 

2. Земеделие: 33,33%; 

3. Неземеделски бизнес: 13,33% 

4. Организации, развиващи културно-просветна и 

образователна дейност: 8,89% 

5. Сортни клубове: 0%; 

6. Физически лица местни лидери: 33,33% 

7. Уязвими групи: 6,67% 

 

Разпределение на секторите в УС на МИГ: 
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1. Публичен сектор: 22,22%; 

2. Стопански сектор: 33,33%; 

3. Нестопански сектор:44,44% 

 

 

Териториална представеност на населените  места в 

органите на МИГ Брезово, Братя Даскалови: 

 

Брой членове на Общото събрание на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови: 45 

Бр. населени места на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови: 39 

Бр. населени места, от които има представители в МИГ 

Брезово, Братя Даскалови: 22 

% от населените места, от които има представители: 56,41% 

 

 

 

Административното управление на Стратегията за ВОМР 

ще се извършва от „Екипът за административно 

управление“, който се назначва от председателя на УС на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови и е съставен от 4 човека: 

1. Изпълнителен директор; 

2. Експерт – 1 по прилагане на СВОМР; 

3. Експерт – 2 по прилагане на СВОМР; 

4. Счетоводител. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.Управление на МИГ: 

Общо събрание 

Управителен съвет 

Изп. директор 

Технически  

Асистент  

Експерт по   

прилагане на 

СВОМР 

Счетоводител 

Председател на УС 
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- органи за управление и 

контрол; 

Общо събрание: 

В Общото събрание участвуват всички членове на 

Сдружението (лично или чрез упълномощен свой 

представител). Общото събрание се свиква от Управителния 

съвет по негова инициатива или по искане на една трета от 

членовете на Сдружението. 

Компетентност на Общото събрание 

1. Приема и изменя Устава; 

2. Избира и освобождава членовете на Управителния 

съвет; 

3. Приема годишна програма за дейността и отчета за 

изпълнението й; 

5. Определя ежегодно размера на членския внос и размера 

на встъпителната вноска, реда и срока за внасянето им, в 

случай че такива се гласуват като дължими; 

6. Приема основните насоки и стратегическа програма за 

дейността на сдружението; 

7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

8. Приема бюджета на сдружението; 

9. Отменя решения на другите органи на сдружението, 

които противоречат на закона, устава или други вътрешни 

актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

10. Взема решение за преобразуване или прекратяване на 

сдружението; 

11. Взема решения по всички въпроси, които не са изрично 

предвидени като. 

Решенията на Общото събрание по т.1 и 10 (+ т.8) се вземат с 

мнозинство от 2/3 от присъстващите. Решения по чл. 41, ал. 3 

от ЗЮЛНЦ  се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове. 

Решенията по всички други въпроси се вземат с обикновено 

мнозинство - половината +1 от всички присъстващи, освен 

тези за които в ЗЮЛНЦ е предвидено друго. 

Всички решения на ОС са задължителни за другите органи на 

сдружението. 

Управителен съвет –  

Сдружението се управлява от Управителен съвет, който е 

колективен орган на управление. УС се представлява от 

неговия Председател.  Управителният съвет, се избира от 

Общото събрание за срок от 5 (пет) години и се състои от  9  

члена. 

правомощия на УС и Председателя на УС. 

Сдружението се управлява от УС, който се представлява от 

неговия Председател. УС се избира от Общото събрание за 

срок от 5 (пет) години. УС се състои от 9 човека: 2-ма 
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предсатвители на публичния сектор; 3- представители на 

цтопанския сектор и 4 – ма представители на нестопанския 

сектор. 

Компетентност на Управителният съвет   

1. Организира изпълнението на решенията на Общото 

събрание; 

2. Ръководи работата по цялостната дейност на 

Сдружението и осигурява изпълнението на решенията 

на общото събрание; 

3. Управлява дейността на сдружението, като определя 

реда и организацията на дейността, включително и като 

носи отговорност за нейната ефективност; 

4. Отчита пред Общото събрание дейността на 

Сдружението; 

5. Избира измежду своите членове Председател и 

Заместник Председател на УС с мнозинство от 2/3; 

6. Управлява имуществото на Сдружението, вкл. се 

разпорежда с имуществото при спазване изискванията 

на настоящия устав и всички изисквания на 

нормативните актове и съответстващото европейско 

законодателство; 

7. Взема решения за приемане на нови членове; 

8. Изготвя и внася за одобрение от ОС годишна програма 

за дейността на Сдружението; 

9. Подготвя и внася в Общото събрание проекта за 

бюджет; 

10. Приема основните документи свързани с изграждането 

и развитието на МИГ,  както и други стратегически 

документи свързани с развитието на територията на  

“МИГ - БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”, които се 

изискват от финансиращите го програми. 
 

Управителният съвет се избира за срок от пет години и 

заседава най-малко веднъж на три месеца, както и при 

отправено писмено искане на всеки един от членовете му. Ако 

Председателят не свика заседание на Управителния съвет в 

седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 

заинтересуваните членове на управителния съвет. Решенията 

на УС се вземат с мнозинство. 

Заседанията на управителния съвет се свикват и 

ръководят от Председателя, освен ако уставът не предвижда 

друго. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи 

от определен от управителния съвет негов член. 

Управителният съвет може да взема решение, ако на 



57 

 

заседанието му присъстват повече от половината от неговите 

членове. 

Присъстващо е и лице, с което има двустранна 

телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на 

самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането 

и вземането на решения. Гласуването на този член се 

удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите, а решенията по чл. 13, ал. 2 , т.5 от Устава с 

мнозинство от 2/3 от всички членове, а рещенията по чл. 13, 

ал. 2 , т.3. и т.6.и чл. 25 алинея (2) от Устава - с мнозинство от 

всички членове. 

Управителният съвет може да вземе решение и без да 

бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото 

решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 

всички членове на управителния съвет. 

 

 Председателят на УС има право да извършва всички 

действия и сделки, които са свързани с дейността на 

сдружението, да го представлява и да упълномощава други 

лица за извършване на определени действия.   

- описание на позициите и 

изискванията към 

изпълнителния директор и 

персонала. 

Изпълнителен директо: 

1. Образование: Висше образование най-малко степен 

„магистър“ 

2. Професионални изисквания: 

- Общ професионален стаж най-малко 5 години;  

- Наличие на управленски опит най-малко 2 години;  

- Наличие на опит в реализирането на проект,програма 

или стратегия  със  стойност над 100 хиляди лева 

,финансирани от ЕС или други международни донори. 

- най-малко 2 години опит по прилагането на подхода 

ЛИДЕР. 

- Отлична компютърна грамотност; 

- Владеенето на английски език е предимство или друг от 

официалните езици на ЕС. 

3. Основни функции и задължения: 

- Организира и  координира дейностите свързани с  

текущото административно управление на Сдружение 

“МИГ Брезово, Братя Даскалови”;  

- Ръководи управлението на дейностите свързани с 

реализацията на Стратегията за ВОМР и други проекти, 

реализирани от МИГ-а; 

- Разработва изискваните от закона или УО политики, 
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обезпечаващи управлението и наблюдението върху  

дейностите и резултатите постигани от членовете на 

екипа.    

Експерт по прилагане на СВОМР: 

1. Образование: Висше образование,най малко степен 

„бакалавър“ 

2. Професионални изисквания: 

- Общ професионален стаж най-малко 2 години;  

- Наличие на експертен опит в реализирането на 

минимум 2 проекта; 

- Отлична компютърна грамотност. 

 

Счетоводител: 

1. Образование: Висше икономическо или средно 

специално образование. 

2. Професионални изисквания: 

- Общ професионален стаж  съгласно изискванията на 

чл.18 от Закона за счетоводството 

- Компютърна грамотност – работа със счетоводни и 

текстообработващи програми; 

 

Подробно описание на длъжностните характеристики на екипа 

за управление е представено в Приложения: 17.1; 17.2; 17.3 

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

СНЦ “МИГ Брезово, Братя Даскалови“ има опит в подготовка и изпълнение на Стратегия за 

местно развитие в предишния планов период, когато са договорени и изпълнени 26 проекта на 

стойност 93% от бюджета на Стратегията. Придобит е капацитет и е натрупано специфично 

знание от членовете на всички органи за управление и контрол на сдружението, вкл.: 

екипа,Управителния Съвет и Общото Събрание на МИГа. 

През годините на изпълнение на Стратегията за местно развитие 2012-2015 г. са проведени 

поредица от информационни събития и обучения на местни лидери, потенциални кандидати и 

бенефициенти по мерките на стратегията. В резултат на тези усилия, както и на натрупания опит 

при изпълнението на проектите от конкретните бенефициенти, се е изградил капацитет на 

няколко нива: за подготовка, оценка, договориране, изпълнение, мониторинг и отчитане на 

проекти и стратегия за местно развитие.  

Допълнителни доказателства за наличието на достатъчен капацитет на МИГ: 

- МИГ Брезово, Братя Даскалови е създен в рамките на подготвителната мякра по ОС 4 

ЛИДЕР от ПРСР 2007 – 2014 - Договор РД 50 – 367/28.12.2009 г. 

- Изпълнителният директор на МИГ е бил координатор на проекта по създаване на МИГ, в 

последсвие, заема длъжността изпълнителен директор, какъвто е и до момента, като 

притежава 7 г. опит по прилагането на подхода ЛИДЕР; 

- МИГ е реализирал успешно Стратегия за местно развитие през програмен период 2007 – 

2013 г. - Договор РД 50 – 92/12.06.2012 
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- Екъпът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е един от малкото, в които не са извършвани 

персонални промени и всички членове са изкарали целия период на прилагане на СМР от 

2012 до 2015 г. 

- Управляваният от екипа на МИГ финансов ресур по реализираната Стратегия за местно 

развитие е в размер на  3 125 416,34 (за проекти) +723 657,10 (за управление на МИГ) = 3 

849 073,44 лв.. Размерът на признатите и възтановени от страна на РА ДФЗ разходи за 

административно управление на МИГ са в размер на 100% 

- Екипът на МИГ самостоятелно разработи и по заявлението по  подмярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014 – 2020 на стойност: 48 805,75 лв. 

- МИГ Брезово, Братя Даскалови, разсполага с напълно оборудван офис, включващ 3 

самостоятелни помещения с осигурен достъп за хора с увреждания. 

- Осигурен е собствен финансов ресурс в размер на 31 100 лв. представляващ 3,18% от 

Разходите за управление. 

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

Процедурите за наблюдение и оценка имат за цел да осигурят надеждна информация за 

бюджетните параметри и резултатите по Стратегията, постигнати от самото Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови” и от бенефициентите на СВОМР. Чрез наблюдението ще се събира 

текущо информация за договорените средства, финансираните дейности/инвестициите и 

непосредствените резултати от изпълнението на проектите. На базата на събраната информация 

ще могат да се вземат адекватни управленски решения. Информационната база данни на МИГ 

ще съдържа част данните за наблюдение и оценка. Тя ще събира информация за базовите 

индикатори, включително данни за икономическото развитие на отделните сектори в 

общинския план, както и социално-икономическите характеристики на територията. Основен 

източник на данните ще бъде НСИ. Източниците за тези данни ще бъдат и анализите на 

Дирекция “Агростатистика” към МЗХ, вкл. Системата за земеделска счетоводна информация 

(СЗСИ). За набиране на информация ще се използва и базата данни за селските райони на 

Дирекция “РСР”. 

Системата за наблюдение и оценка ще осигурява информацията, която е необходима на УС и на 

ОС на МИГ, на УО на ПРСР и на други проверяващи органи. 

Наблюдението върху изпълнението на СВОМР ще се извършва от административния екип за 

управление на стратегията /АЕУС/, като отговорен за състоянието на системата ще бъде изп. 

директор на МИГ. Пряко ангажирани с попълването на информация в базата данни ще бъде 

експертът по прилагане на СВОМР и асистента. Още при попълване на заявленията 

бенефициентите ще предоставят необходимата информация. За целта ще се подготвят 

формуляри за наблюдение по всяка една мярка, които ще са неразделна част от заявлението за 

подпомагане. Данните, представени от бенефициента, подлежащи на наблюдение, трябва да 

бъдат попълвани в електронен вид. Те ще се актуализират от МИГ на етап сключване на 

договор и плащане. 

Данните от наблюдението при прилагането на СВОМР и изследванията на територията ще се 

ползват от МИГ при подготовката на годишните доклади за напредъка. 

Оценката на Стратегията е важен управленски и контролен инструмент за по-доброто насочване 

на ограничените ресурси към нуждите на територията и отделните сектори, по-доброто 
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идентифициране на програмния процес и нуждите от промени в него. 

В годината на приключване на стратегията се планира и извършването на последваща оценка. Тя 

ще има за цел да осигури предприемането на коригиращи действия в процеса на програмиране 

за следващия програмен период. 

МИГ извършва наблюдение и оценка на програмата чрез поредица от индикатори, обединени в 

три основни групи – изходни индикатори или индикатори за изпълнение, индикатори за 

резултат и индикатори за въздействие. 

Индикаторите по отношение на цялостното прилагане на стратегията за местно развитие на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ са посочени в следващата таблица. 

Процедурите за оценка на проектите предложения към СВОМР ще бъдат изготвени в 

сътоветствие на изискванията на нормативната база Наредба № 22 от 14.12.2015. В 

съответсвие с изискванията, същите ще бъдат предварително съгласувани с УО на ПРСР. 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1.Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места: 

(не повече от 1 страница) 

Вид 

индикатор 

индикатор Мерна 

ед. 

Цел до кр. 

на СВОМР 

Източник на 

информация 

изходен Проекти, финансирани по СМР брой 39 База данни и отчети на 

МИГ 

Бенефициенти, подпомогнати по 

СМР 

брой 35 База данни и отчети на 

МИГ 

Общ обем на публичния принос брой 2933 хил. 

лева 

База данни и отчети на 

МИГ 

Подкрепени новосъздадени  

микропредприятия 

брой  База данни и отчети на 

МИГ 

Подкрепени проекти за  

интегриран туризъм 

брой  База данни и отчети на 

МИГ 

Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой  База данни и отчети на 

МИГ 

Проекти на частни бенефициенти брой  База данни и отчети на 

МИГ 

Проекти на публични  

бенефициенти 

брой 6 База данни и отчети на 

МИГ 

резултат Създадени работни места  Мин.25  

Млади хора до 40 г. и жени, 

успешно реализирали проекти по 

СВОМР 

брой 3  

Население от територията, което се 

ползва от подобрени  

услуги 

В %   

Стопанства,  прилагащи биологично 

земеделие 

брой Минимум  1  

Привлечени нови инвеститори в 

територията 

 Минимум 4  

Населени места, които се ползват от брой 10  
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подобрените услуги 

Инициативи за поддържане живи 

местни традиции и обичаи, 

възстановени, съхранени и 

пресъздадени като туристическа 

атракция 

брой 4  

Организирани фестивали, които 

популяризират територията и 

нейната специфика, възможности и 

ресурси 

брой Минимум 2  

Брой местни традиции и обичаи, 

възстановени, съхранени и 

пресъздадени като туристическа 

атракция 

брой 4  

 

9.2.Индикатори по мерки: 

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

Индикатори по мерки: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 

Брой 16 База данни на МИГ 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета  

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 16 База данни на МИГ 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

690 000.00 

лв 

Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

Резултат 

Общ брой на създадените 

работни места 
Брой   

Сключени трудови или 

граждански договори 

Брой стопанства въвели 

нов продукт или 

технология 

Брой 2 Одобрени проекти със 

съответната насоченост – 

проектни документи и 

досиета, доказателства за 

изпълнение. 

Брой създадени нови 

работни места 

Брой Минимум 

7 

Сключени договори 

Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
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протоколи от извършени 

проверки 

Предприятия прилагащи 

биологичен начин на 

производство 

Брой  Мин 1 Одобрени проекти със 

съответната насоченост – 

проектни документи и 

досиета, доказателства за 

изпълнение. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 

Брой 7 База данни на МИГ  

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 7 База данни на МИГ 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

1 110 000.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

 

Резултат 

Новосъздадени микро-

предприятия  

Брой Минимум 1 База данни на МИГ; 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Подпомогнати микро-

предприятия с опит в 

подпомаганата дейност 

Брой Минимум 1 База данни на МИГ; 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Брой подпомогнати нови 

туристически 

дейности/обекти 

Брой Минимум 4 База данни на МИГ 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Брой създадени нови 

работни места 

Брой Минимум 7 Сключени договори 

Документи на 

проектите, отчети на 
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бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

Брой създадени нови 

услуги за населението на 

територията на МИГ 

Брой Минимум 1 База данни на МИГ 

Сключени трудови 

или граждански 

договори с 

бенефициенти 

Анкето сред 

населението 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 

Брой Минимум 4 База данни на МИГ  

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 3 База данни на МИГ 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 778 000,00 

База данни на МИГ; 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

Резултат 

Населени места, които се 

ползват от подобрените 

услуги 

 

Брой 

 

5 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите,  

Население, което се ползва 

от подобрената среда 

% от 

население

то на 

територия

та 

50% База данни на МИГ 

Документи на 

проектите 

 

Брой създадени нови 

услуги 

Брой 2 База данни на МИГ; 

Досиета на проектите 

Протоколи от 

извършени проверки 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.4 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен Брой проекти, Брой 2 Сключени договори и 
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финансирани по мярката  изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

Проектни досиета 

 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

120 000.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

Резултат 

Инвестиции в нови 

технически решения за 

предоставяне на услуги за 

населението 

Брой 2 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

Населени места, ползващи 

се от новите услуги 

 

Брой  

 

 2 

База данни на МИГ 

Проектни досиета 

 

Проекти, допринасящи за 

гарантиране на 

обществения ред и 

сигурност 

брой 2 База данни на МИГ 

Проектни досиета 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 

Брой 3 База данни на МИГ  

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 3 База данни на МИГ 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

190 000.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

Резултат 

Общ брой на създадените 

работни места по време на 

изпълнението на 

проектите 

Брой  До 5 

Сключени договори 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

Брой нови създадени Брой Минимум 3 Сключени договори и 
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туристически услуги, 

свързани с опазване и 

експониране на места с 

исторически, културен, 

природен или 

образователен интерес 

(еко пътеки, велоалеи, 

социализирани обекти), и 

т.н. 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 21 ОТ СМР 
Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

Проектни досиета 

 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

45 700.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

Резултат 

Брой инициативи за 

опазване, съхранение и 

популяризиране на 

наследството на 

територията  

Брой Минимум 4 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

Брой на участниците в 

различните видове 

инициативи 

 

Брой  

Мин 200 База данни на МИГ 

Проектни досиета 

Списъци с участници  

Брой на населените места, 

включени в 

инициативите/подпомогна

тите проекти 

Брой 5 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

(не повече от 2 страници) 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на 

принципа на 

равенство между 

В процеса на разработване на СВОМР активно участие взеха както 

представители на двата пола, с активното участие на жените, така и 

представителите на различни етнически общности. Техните предложения 
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половете; наравно с предложенията на останалите участници са отчетени и 

включени в СМР. 

При реализацията на СВОМР, Екипът за административно управление 

(директор, експерти и сътрудници), управителните органи на МИГ и 

другите помощни временни органи ще съблюдават и спазват принципа на 

равнопоставеност между половете. В рамките на процеса на оценка на 

проектите като хоризонтално правило се насърчава равно участие на 

половете и не дискриминиране по този признак. В допълнение 

Стратегията ще съблюдава и равнопоставеност и не дискриминация по 

отношение на религиозни, етнически, политически и социални признаци. 

Ще бъдат осигурени достатъчно инструменти и информационни канали за 

превенция на дискриминацията.  

- допринасяне за 

утвърждаване на 

принципа на 

равните 

възможности; 

“Въвеждане на принципа на равните възможности за мъжете и жените във 

всички политики и действия на Общността” и осигуряване на равни 

възможности за жените и мъжете за пълноценно и активно участие в 

обществения живот и недопускане на дискриминация е система от мерки и 

принципи, които МИГ ще прилага ежедневно в своята работа и които 

целят да включат в действие целия човешки ресурс на територията, за да 

се компенсира изоставането й като селски район и да се работи в посока 

постигане на конкуретнососпобно развитие на територията на „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови”.  

Включването на представители на заинтересованите страни се гарантира 

чрез консултативните и промоционални дейности в процеса на 

разработване и в последствие, на прилагане на СВОМР. Представители на 

3-те сектора на местната общност участваха на всички етапи от 

разработването на СВОМР. При нейното прилагане ще бъдат положени 

специални усилия, за да се осигури информация и насоки за 

подпомагането по начин, който да гарантира достъпа и насърчи участието 

на представители на всички групи от населението на територията.    

Чрез планиранте обучения и дейностите, насочени към придобиване на 

умения и постигане на обществена активност в територията на МИГ ще се 

даде шанс на много от жителите на територията с ниско или средно 

образовнаие да придобият нови знания и умения, което ще повиши техния 

достъп до нови възможности за работа и ще ги направи по-конкурентни на 

пазара на труда. Това особено много засяга групата на жените и ромите, 

които живеят в територията и са най-силно засегнати от безработицата и 

световната икономическа криза. 

МИГ при реализацията на СВОМР ще планира да работи и в посока 

предоставяне на равни възможности за хората с увреждания. По мерките 

от Стратегията, насочени към  подобряване качеството на живот и 

разнообразяване на публичните услуги в населените места, където е 

възможно ще се предвиждат дейнсти, които да адаптират средата и да я 

направят по-достъпна за хората с увреждания. 
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- създаване на 

условия за 

превенция на 

дискриминацията

. 

По време на подготовката и в последствие при прилагане на СВОМР се 

съблюдава принципа за превенция от дискриминация по различни 

признаци: пол, етнос, религия, образование, политическа принадлежност и 

др. Екипът на „МИГ Брезово, Братя Даскалови” ще изработи механизъм за 

ефективен контрол на ежедневната си работата и на своите членове, както 

и на привлечените външни консултанти и експерти, с цел превенция на 

дискриминацията във всичките й форми и насочености. Участието на 

ромски представители при разработването на стратегията е активно на 

няколко нива  - в тематичните групи, в работните екипи, в териториалните 

форуми. Ще се използват всички комуникационни канали за достигане с 

информация до  ромската общност и ще се мотивират представители на 

общността да разработват проектни предложения и ще им се оказва 

подкрепа при разработването на предложенията и евентуалното им 

изпълнение. 

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

Хоризонтален приоритет в стратегията е опазването и щадящото ползване на природните 

ресурси. Всички проекти, предложени за финансиране, ще бъдат преценявани дали не водят до 

увреждане на околната средата. Ще се финансират и насърчават проекти, които създават 

екологични производства.  Прилагането на принципа за опазване на околната среда не само се 

насърчава посредством цялостна промяна на нагласите, но и посредством оценки (ОВОС) на 

инвестиционните проекти. Няма да се финансират проекти, които имат отрицателно 

въздействие върху околната реда. Задъжителен документ при разглеждането и оценката на 

всички инвестиционни предложения, когато е приложимо съгласно действащото 

законодателство ще бъде наличието на документ от съответните компетентни органи „РИОСВ“ 

потвърждаващ дали планираните инвестиции подлежат на ОВОС.  

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

Намаляване на безработицата, създаването на нови работни места и запазването на 

съществуващите e  основно предизвикателство за икономиките на селските райони и част от 

целите, който си поставя сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”. За поощряване 

създаването на нови и трайни работни места МИГ предвижда да се дава приоритет при оценката 

на проекти, който включват дейности свързани с разкриване на нови работни места. Целите и 

приоритетите на СВОМР, респективно планираните мерки и интервенции, ще допринесат и за 

насърчаване на заетостта и конкурентоспособността на територията. Чрез мерки 4.1 и 6.4 

СВОМР ще подкрепя дейности, които пряко водят до създаването на нови работни места и/или 

повишаване на конкурентоспособността на микропредприятията на територията.  

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

За поощряване създаването на нови и трайни работни места чрез мерки 4.1, 4.2 и 6.4 СВОМР 

МИГ предвижда да се дава приоритет при оценката на проекти, който включват дейности 

свързани с разкриване на нови или запазване на съществуващи работни места, подобряване на 

трудовите условия и подобряване на капацитета и уменията на заетите лица. Подобряването на 

достъпа до услуги по мярка 7 на ПРСР също създава предпоставки за разкриването на нови 

работни места. По някои от мерките, като индикатор за успешното прилагане на съответната 

мярка е планирано създаване на определен брой работни места.  
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Подобряването на конкуретоспособността на отделните икономически субекти е изведено като 

основен Приоритет №1 на стратегията, която се очаква де са постигне именно с прилагането на 

интегрирания характер на цялата стратегия – мерките за икономически растеж и опазване на 

наследството в комбинация с мерки за подобряване на услугите за населението и посетителите и 

подобряване на местната инфраструктура. 

8.1. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

Програмите на Структурните фондове на ЕС имат принос за изпълнението на стратегията на 

Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, 

социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Стратегията има 5 водещи цели: Трудова 

заетост, НИРД и иновации, Климатични промени и енергия, Образование, Бедност и социално 

изключване. От тях 4 (всички, без Образование) имат пряка или косвена връзка със задачите на 

разработената СМР. Връзката с ОП "Транспорт" 2014-2020 се намира в екологичната 

насоченост: намаляване на негативното въздействие върху околната среда и здравето на хората; 

и стремежът за устойчиво развитие. ОП „Околна среда“ 2014-2020 и СМР са съзвучни по два 

основни стълба: изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която 

ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда, намаляване 

на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие. ОП "Регионално развитие" има 

няколко, макар и по-опосредствени допирни точки, а именно: Приоритет 1 на ОПРР 

"Повишаване на регионалната конкурентоспособност на основата на икономика на знанието" е 

свързана тематично с повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските 

стопанства (М04); Приоритет 2 на ОПРР "Развитие и модернизация на инфраструктурата" е 

съзвучен с М07 (инвестиции в малка по мащаби инфраструктура); Приоритет 3 на ОПРР 

"Подобряване на привлекателността и качеството на живот в районите за планиране" има своя 

местен отзвук с целите и прогнозираните резултати на подмярка 6.4. "Подпомагане на 

инвестиции, свързани с неземеделски дейности". 

 

 ЦИТИРАНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СА ПРИЛОЖЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ. 


