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СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
1. Описание на МИГ :
1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:
- списък на
общините,
Община Стамболово и община Кърджали (54 населени места)
обхванати от
МИГ;
o Община Стамболово (всички 26 населени места):
с. Балкан, с. Бял кладенец, с. Воденци, с. Войводенец, с. Гледка, с.
Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Долно
Черковище, с. Жълти бряг, с. Зимовина, с. Кладенец, с. Кралево, с. Лясковец,
с. Маджари, с. Малък извор, с. Поповец, с. Пчелари, с. Пътниково, с. Рабово,
с. Светослав, с. Силен, с. Стамболово, с. Тънково и с. Царева поляна.
- списък на
o Община Кърджали (54 от общо 118 населени места):
населените
места,
обхванати от
МИГ;

Бащино, Бели пласт, Болярци, Бяла поляна, Бялка, Висока поляна, Гняздово,
Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долище, Долна крепост, Иванци,
Жинзифово, Звиница, Зимзелен, Звезделина, Звезден, Калоянци, Кокиче,
Конево, Крин, Люляково, Майсторово, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец,
Невестино, Орешница, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рудина, Рани
лист, Седловина, Сестринско, Скалище, Соколяне, Страхил войвода,
Стремово, Стремци, Сватбаре, Солище, Скърбино, Сипей, Татково, Три
могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб.

- брой жители
Населението на територията на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ към
на териториите 31.12.2016 г. по данни на НСИ е общо 19 321 души. От тях 5 805 живеят на
обхванати от
територията на община Стамболово. Населението, живеещо в 54-те села на
МИГ;
община Кърджали наброява 13 516 жители.
1.2. Карта на територията:

2.

Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени
обсъждания):
Процесът на разработване на СВОМР, премина в съответствие с предварително планираните и
одобрени дейности в рамките на подмярката за подготовка. Всички дейности са успешно
изпълнени, осигурена е необходимата информираност и публичност, посредством публикации в
регионални медии, сайта на МИГ и активното участие на въвлечените в местното партньорство
участници. Отпечатани и разпространи са поредица от брошури и дипляни, описващи
използваните подходи и практики за разработване на СВОМР. Въвличането на местните
заинтересовани групи, представляващи трите основни сектора на територията в процеса на
разработване на Стратегията се постигна посредством поредица от информационни и работни
срещи, конференции, обучения на екипа на МИГ и местни лидери и публични обсъждания.
2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:
Процесът на разработване на стратегията премина при голям интерес. Територията прилага за
първи път подходи като ЛИДЕР и ВОМР и местните заинтересовани страни участваха с желание
и интерес във всички публични събития. В проведените общо двадесет и две публични събития
участваха общо 345 участници (виж приложени списъци с участници), представители на всичките
осем идентифицирани групи заинтересовани страни (100%) на територията на двете общини. Найактивно участие взеха представителите на местната власт (кметове на общини и населени места,
общински съветници, общински служители от общините Стамболово и Кърджали),
представители и дейци от културната сфера (читалища), представителите на фирми от сферата на
услугите, земеделски производители. Етническите малцинства, които доминират на територията

на МИГ, участваха активно в целия процес на обсъждане и разработване на СВОМР. В
разработването на стратегията участие взеха и представители на идентифицираните уязвими
групи – възрастни хора и хора с увреждания.
3.

Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:
Териториите, включени в ареала на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“имат непрекъсната
географска връзка помежду си. В територията на МИГ са включени всичките 26 населени места
на община Стамболово и 54-те от селата от община Кърджали, които граничат с община
Стамболово. Територията на МИГ е разположена в югозападната част на ЮЦР.
Със своята лимитираща функция природо-ресурсният потенциал на територията е предопределил
отрасловата специализация на промишленото и селскостопанско производство, а в социален
аспект се е отразил върху териториалното разпределение на човешките ресурси и качеството на
живота в отделните части на територията. От гледна точка на климатичните характеристики за
селскостопанското производство, на територията на МИГ има добри условия за развитие на
лозарството и зеленчукопроизводството, както и добри условия за отглеждането на почти всички
селскостопански култури. Поречието на река Арда с нейните местообитания са от особено
значение за опазването на биоразнообразието на Източните Родопи. Многобройните местни
растителни и животински видове, имащи консервационна значимост, са свързани с поречието на
реката, с нейните притоци и влажните зони, които те образуват. Разнообразният релеф, съчетан с
различните климатични влияния от континента и Средиземноморието, обуславят района на
Източни Родопи като един от най-богатите на биоразнообразие в Европа. Част от Източните
Родопи се намира на територията на „МИГ Стамболово-Кърджали“.
Демографските проблеми и тенденции вдемографската картина на територията на МИГ за двете
общини са идентични. Като цяло те не се отличават от тенденциите, валидни за селските райони
в страната. Най общо те могат да бъдат характеризирани като: застаряващо население, миграция
на младите хора към райони с по-благоприятни условия за живот и трудова реализация, ниска
заетост, сравнително висока безработица, понижен икономически статус, който е резултат
от липсата на публични и частни инвестиции и перспективни местни производства.
Населените места на територията са предимно малки (от 200 до 1000 жители) и много малки (до
200 жители). Много малките села на територията на МИГ са 39 и там живее 20,66% от населението
на територията. Общо в малките населени места (41 на брой) на територията на МИГ живее
79,34% от населението на цялата територия. Населението на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“
живее изцяло в селата. Гъстотата на населението на територията е 34,58 души на км.кв.
Етническата карта на територията е пъстра. С най-голяма численост е турската етническа група.
Българската етническа група е втората по големина на територията, но бележи лек спад (2,8%) за
периода 2001–2011. От останалите етнически групи, представителите на ромската общност са
единствените, при които нарастването на относителния дял е свързан и с увеличение на
абсолютния размер.
Качеството на средата за обитаване е един от важните проблеми на територията. Необходими са
усилия и интервенции за неговото подобряване. На по-голямата част от територията липсват или

са в лошо състояние и местата за прекарване на свободното време, като общински паркове,
градини и площадки на открито. В по-голямата част от населените места паркове и градинки
рядко се изграждат и трудно се поддържат от страна на общините. 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.
Икономически територията на МИГ е слабо развита. През последните 8 години се регистрира спад
на производството, свиват се пазарите и се повишава безработицата. Посочените негативни
фактори водят до икономически дисбаланси и оказват влияние и върху стопанския профил на
територията.
За да се развиват повечето отрасли на промишлеността, е необходима техническа
инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, подходящи природни, природноклиматични условия и предприемчивост. В региона се развиват производства, свързани със
строителство, шивашко производство, дървообработка, производство на млечни и месни
продукти, производство и бутилиране на вино, производство на хляб и хлебни изделия,
консервиране на зеленчуци, търговия и др. Селското стопанство като цяло е стратегически
отрасъл за територията и е от ключово значение за запазване на поминъка на населението и на
традициите на територията на МИГ.
3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:
Сектор
Заинтересовани страни
Сфери
Местна власт: Общинска
Благоустрояване и
Публичен сектор
администрация, Общински съвет,
комунална дейност
кметове и кметски наместници
Училища и детски градини
Образование
Култура
Неправителствен Културни институции (читалища)
сектор
НПО от различен характер
Спорт, Религия,
Образование, Социални
дейности, Туризъм, Екология
Промишленост и
Стопански сектор Промишлени фирми: шивашко
производство, преработващи,
строителство
строителство и др.
Земеделски производители, фирми
занимаващи се със селско стопанство и Земеделие
кооперации
Фирми – туризъм, ресторантьорство и
Туризъм
хотелиерство
Фирми – търговия и услуги,
Търговия и услуги
включително самоосигуряващи се лица
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:
SWOT анализът на територията е разработен с активното участие на представители на трите
сектора: публичен, стопански и НПО. Резултатът от анализа на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите (SWOT) за развитието на територията на МИГ се характеризира със

следните стойности/оценки: силни страни (5.72), слаби страни (5.94), възможности (6.0), а
величината на заплахите е (6.6).
Изводите при този метод се изчисляват на база на броя и тежестта на елементите на силните и
слабите страни, възможностите и заплахите. В случая имаме повече слаби страни при
преобладаващ брой на заплахите. Това означава, че е необходимо формулирането и изпълнението
на защитна стратегия. Стратегията трябва да допълва съществуващите елементи, да не се
насочва към нови области и да е с ограничена диверсификация, т.е. необходимо е да се фокусира
върху обозрим брой проекти, чието изпълнение е сигурно. На основа на изброените предпоставки,
можем да позиционираме стратегията на засилването на следните силни страни: природни
условия и културно наследство за развитие на туризъм; развита културна инфраструктура,
включително по отношение на местни занаяти и фолклор; изградена транспортна инфраструктура
до всички населени места; наличие на свободен сграден фонд, подходящ за използване за
производствени дейности; развита мрежа от читалища, активно участващи в културния живот на
общината. Слабите страни, трябва да бъдат оздравени при минимизиране на влиянието на
заплахите.
3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:
Най-голямата уязвима група на територията е групата на пенсионерите и самотно живеещите хора.
Сигурността на тази група може да бъде разбирана като икономическа, продоволствена, здравна,
екологична, лична, общностна и политическа сигурност. Голяма част от хората, влизащи в тази
уязвима група, се нуждаят от: финансова и жилищна сигурност; общуване, контакти –
емоционални и информационни потребности; работа за трудоспособните и здравите; осигуряване
на забавления и възможности за контакти с приятели срещу самотата и изолацията; медицински
грижи и лекарства на достъпни цени.
Следващата голяма уязвима група са безработните и преди всичко дългосрочно безработните.
Дългосрочната безработица е причина за наличието на една особено тревожна и изложена на
голяма опасност от маргинализация група – така наречените ННН (незаети, необучени и
необразоващи се хора). Особено тревожно е положението при младите хора, които не посещават
училище и не ходят на работа, но и не са мотивирани да правят това, нямат нужната
квалификация, нито желаят да я постигнат и са заплашени дълго време да останат извън пазара
на труда. Тази група млади хора се състои предимно от роми.
Следващата уязвима група на територията са хората с увреждания, които са обект на нагласи и
практики, наследени от миналото, когато повечето от тях са били изолирани, защитавани и
обгрижвани от семействата си или от държавата. Днес въз основа на събраната информация за
територията на МИГ хората с увреждания са около 6 % от населението.
Най-уязвимата етническа общност е ромската, която на територията не е голяма, но бързо нараства. За
нея са характерни липса или ниско образование, висок процент на трайно безработни лица и цели
семейства, липса на трудови навици и желание за постоянна работа, многодетни и непълни семейства,
липса и изключително лошо състояние на жилищния фонд, липса на трудов стаж и пенсии, висок

процент на неглижирани и отпаднали от образователната система деца, висока раждаемост сред
малолетни и непълнолетни.
4.

Цели на стратегията:

4.1.Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
Стратегическата рамка на СВОМР на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ е формулирана в
съответствие с резултатите от извършения социално - икономически анализ, силните и слаби
страни и прогнозираните влияния на външните фактори – възможности и заплахи за територията,
както и визията на местната общност за бъдещото развитие на територията. При формулирането
на целите са отчетни и идентифицираните потребности на основните групи заинтересовани
страни, съобразявайки се с наличните финансови ресурси с които може да се обезпечи,
изпълнението на мерките. Отчитайки местните потребности и специфики, изведената политика за
местно развитие ще се реализира посредством финансиране от ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР.
Стратегията извежда две основни цели:
Първата цел „ Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по
високи доходи и заетост “ ще бъде постигната чрез инвестиции насочени към стопански сектори,
които имат потенциал за развитие и растеж, като се оказва подкрепа за разнообразяване на
предлагане (в сектора на туризма и услугите), повишаване на конкурентоспособността (дребни
производства и услуги). Чрез подкрепа за предприятия от преработващата промишленост ще се
търси скъсяване на достъпа до пазара (къси вериги за доставка) и добавяне на стойност на място,
предпоставка за по висока заетост и доходи на територията.
Втората цел „ Подобряване на средата за обитаване и бизнес при опазване на биологичното
разнобразиe на територията “ ще се постига чрез подкрепа за разширяване и подобряване на
публична инфраструктура, която да повиши привлекателността на средата за обитаване и подобри
достъпа до отделни услуги за да насърчи задържането на населението на територията и направи
по приветлив облика на населените места с туристически потенциал. Опазването на биологичното
разнообразие на района е предпоставка за насърчаване на външен интерес и фактор за неговото
развитие.
Поставените две основни цели ще бъдат постигнати с интервенции в четири приоритетни области,
в процеса на изпълнение на Стратегията.
П1.Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка;
П2. Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, вкл.развитието на
туризма;
П3. Приобщаваща образователна среда;
П4. Подобряване на средата за обитаване
4.2.Специфични цели:
Планираните интервенции по приоритетите са обединени в общо десет специфични цели:
СЦ1. Повишаване на доходите от растениевъдство и животновъдство, посредством преминаване
към нови култури и биологични земеделски практики.
СЦ2. Подкрепа и добавяне на стойност към земеделски продукти в чувствителни сектори
СЦ3. Разнообразяване на туристическите продукти и предлагане на основата на природните и
културни дадености на територията

СЦ4. Подкрепа за липсващи или недостатъчни услуги на територията, вкл. здравни и социални
СЦ5. Подкрепа за производства, създаващи заетост.
СЦ6. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до предучилищно възпитание
СЦ7. Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства.
СЦ8. Подобряване облика на населени места.
СЦ9. Изграждане на инфраструктурата за туризъм и отдих за публично ползване
СЦ10. Опазване на застрашени биологични видове на територията
4.3.Връзка между стратегията за ВОМР с характеристики на конкретната територия,
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките
на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и
деинституционализация:
СВОМР отчита в пълна степен специфичните характеристики на територията. Изведените местни
потребности на територията, показват наличие на съответствие със следните потребности на
национално ниво, определени в ПРСР, 2014 – 2020:
2А-1: Повишаване на конкурентоспособността на стопанства в секторите мляко, месо, плодове и
зеленчуци и етерично-маслени и лекарствени средства;
2А-2: Повишаване на жизнеспособността и устойчивостта на малките земеделски стопанства;
2А-3: Подобряване на достъпа до външни финансови средства;
2А-4: Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на земеделските стопанства;
3А-3: Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството на
произвежданите животински продукти;
4А-5: Подпомагане на земеделието в райони с природни ограничения;
4Б-2:Увеличаване на дела на биологичното производство;
6А-1: Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори на селските райони;
6А-2: Развитие на предприемачеството в селските райони;
6Б-2: Подобряване на техническата инфраструктура;
6Б-3: Подобряване на туристическата инфраструктурата;
6Б-4: Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие
4.4.Описание на иновативните характеристики на стратегията
Територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ ще прилага за първи път подход за развитие,
основан на широко участие на различните групи заинтересовани страни на територията. В този
смисъл самото прилагане на СВОМР е иновативен подход за местно развитие. Самата СВОМР
търси да приложи по иновативен начин, решение на проблемите на територията. В сектора на
земеделието и отчасти в неземеделските дейности, Стратегията интегрира мерки по Тематичната
подпрограма за малките стопанства, опитвайки се да извади на пазара на земеделска продукция,
онези стопанства, които са в полето на натуралната размяна. Стратегията търси целенасочена
подкрепа в т.нар. чувствителни земеделски сектори, които са новост за територията, която
традиционно е отглеждала тютюн и по този начин се очаква развитие на нови култури – етерично
маслени и лекарствени билки, трайни насаждения и др., които в дългосрочен план да доведат до
промяна и диверсификация към нови култури. Стратегията включва финансиране повече от един
фонд и освен мерки от ПРСР, включвва мерки/операции от ОПОС и ОПНОИР.

4.5.Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите:
”МИГ Стамболово -Кърджали 54” – територия със
съхранена природа, желано място за живот, туризъм и
отдих, при устойчиво използване на природните и
културни ресурси

Цел 1.Конкурентоспособна
икономика, базирана на местни
ресурси, осигуряваща по високи
доходи и заетост

П1.Развитие на устойчиво
земеделие
(растениевъдство и
животновъдство) и
преработка

П2. Подкрепа на
предприемачество за
разнообразяване на
икономиката, вкл.
развитието на туризма

Цел 2. Подобряване на средата
за обитаване и бизнес при
опазване на биологичното
разнобразиe на територията

П3. Приобщаваща
образователна среда

П4. Подобряване на
средата за обитаване

5. Описание на мерките:
Мерки и дейности за всеки един от фондовете по отделно:

ПРСР
(ЕЗФ
РСР)

Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка
Целите на СВОМР за периода 2014-2020г. на Местна инициативна група „Стамболово –
Кърджали 54“ се планира да бъдат постигнати с прилагането на общо 11 мерки от три
програми – ПРСР(осем мерки), ОПНОИР (две мерки) и ОПОС (една мярка) Седем от
мерките финансирани от ЕЗФРСР са от обхвата на ПРСР, 2014 - 2020 и една от Регламент
(EC) № 1305/2013 (7.6).
Стратегията ще се изпълнява посредством прилагането на следните мерки:
Mярка 04 Инвестиции в материални активи
Финансовата помощ по мярката ще се насочи към материални и нематериални
инвестиции в земеделските стопанства на територията. В Стратегията за ВОМР, мярката
ще се прилага посредством подмерки: 4.1. и 4.1.2 и 4.2
Мярка 06 Развитие на стопанства и предприятия
В Стратегията за ВОМР, мярката ще се прилага посредством подмярка 6.4.1 и 6.4.2
Мярка 07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
В Стратегията за ВОМР, мярката ще се прилага посредством подмярка 7.2, 7.5 и 7.6
Мерки от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(ЕСФ)
Мярка „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и
трудно достъпните райони“
Мерки от Оперативна програма „Околна среда“ (ЕФРР)

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез
подхода ВОМР“
6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
(не повече от 2 страници)
Код
Общо за периода на
на
стратегията
Име на мярката
мярка
лева
%
та
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)
2 816 350
76.0%
4.1
Инвестиции в земеделски стопанства
704 100
19.0%
Инвестиции в земеделски стопанства по тематична
4.1.2
164 300
4.4%
подпрограма за развитие на малки стопанства
Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански
4.2
146 600
4.0%
продукти
6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
862 500
23.3%
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по
6.4.2
156 500
4.2%
тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства
Инвестиции в създаването, подобряването или
7.2
разширяването на всички видове малка по мащаби
586 750
15.8%
инфраструктура
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
7.5
195 600
5.3%
отдих, туристическа инфраструктура
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани
117 390
3.2%
от ЕЗФРСР)
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
7.6
възстановяване и подобряване на културното и природното
117 390
3.2%
наследство на селата
587 000
15.8%
Мерки финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и
1
287 000
подготовка на деца в неравностойно положение“
Подмярка 2 „Образователна интеграция на ученици от
2
300 000
маргинализирани общности“
187 075
5.0%
Мерки финансирани от ОПОС (ЕФРР)
„Подобряване на природозащитното състояние на видове
187 075
5.0%
от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА
100%
3 707 815
ВОМР:
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие (25 на сто от
общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи
разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)

977 900

25%

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:
(не повече от 2 страници)
Политиката за местно развитие на МИГ
Стамболово – Кърджали 54, изразена в
СТРУКТУРА НА БЮДЖЕТА ПО ПОДМЕРКИ
СВОМР ще бъде финансирана от три
M2 НОИР
M4.1
8%
ЕСИФ – ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР.
M1 НОИР
19%
8%
Структурата на бюджета показва
M. ОПОС
M4.1.2
5%
водещата роля на ЕЗФРС, който ще
M7.6
5%
3%
осигури близо четири пети (79%) от
финансовия ресурс за Стратегията. В
M4.2
M7.5
4%
5%
този смисъл ЕЗФРСР е водещ фонд.
ЕСФ ще осигури 16% от ресурса,
M7.2
докато ЕФРР ще осигури 5% от
M6.4.1
16%
23%
необходимите средства за изпълнение
M6.4.2
на СВОМР.
4%
Разпределението на средствата на
СВОМР по подмерки, показва концентрация на ресурса в три от тях. Най-висок относителен дял
от всички подмерки се пада на подмярка 6.4.1, където са заложени 23% от общия ресурс.
Допълнена с средствата по подмярка 6.4.2. – 4% на практика за неземеделски дейности се локират
повече от една четвърт от средствата по Стратегията. Развитието и модернизацията на
земеделието е секторът който получава следващата по мащаб подкрепа от бюджета. За него са
отделени също близо една четвърт (24%) от общия бюджет. 4% от него са за проекти по
тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства. Подмярка 7.2, която ще подкрепя
подобряването на средата за живот, посредством проекти за доизграждане и разширяване на
малка по мащаб инфраструктура в структурно отношение е на трето място с 16% от общия
бюджет. С най-нисък дял от подмерките, финансирани от ЕЗФРСР са подмярка 7.6 – 3% и
подмярка 7.5 - 5%. Мерките финансирани от ЕСФ общо ангажират 16% от ресурса, докато
Мярката от ОПОС (ЕФРР) едва 5%.
7.

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

Условията и редът за предоставяне на финансова помощ от Стратегията на МИГ са в съответствие
с Глава пета. Координация във връзка с одобрение на проекти към стратегия за ВОМР на ПМС
№ 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи
на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на подхода "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" за
периода 2014 - 2020 г. Местната инициативна група разработва единна недискриминационна и
прозрачна процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР по реда и изискванията
определени в Раздел I. Подбор на проекти към стратегия за ВОМР на същата глава.
Подборът на проекти по всяка мярка ще се извършва посредством определените за всяка мярка
критерии за избор и в съответствие с прозрачна и предварително оповестена на всички

потенциални бенефициенти процедура. Подборът на проекти ще се извършва периодично по една
или група подмерки от СВОМР.
Индикативен план график за отваряне на мерките от СВОМР

2019
2018
отваря се прием за всички подмерки,
финансирани от ЕЗФРСР

отваря се прием за мерки от ОПНОИР,
ОПОС и всички подмерки, финансирани
от ЕЗФРСР с останал бюджет

2020

отваря се прием за всичи мерки от
ОПНОИР, ОПОС и ПРСР с останал бюджет

след 2020
при нормативна възможност се отваря
прием за всичи мерки от ОПНОИР, ОПОС
и ПРСР с останал бюджет

8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията:
8.1.Организационна структура на МИГ:
Общо събрание

Управителен съвет

- организационна
структура/
схема.
Изпълнителен
директор

Експерт по
прилагане на
СМР

Експерт по
прилагане на
СМР

Счетоводител

8.2.Управление на МИГ:
Органите на Сдружение МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54 са:
1. Общо събрание;
- органи за
2. Управителен съвет;
управление и
3. Изпълнителен директор;
контрол;
Общото събрание на МИГ се състои от тридесет и два члена, като два от тях
(6,25%) са представители на публичния сектор – община Стамболово и 54 села

на община Кърджали. Петнадесет члена (46,87%) са представители на
стопанския сектор, също толкова (петнадесет) (46,88%) са представители на
нестопанския сектор. В Общото събрание има представителство на седем от
общо осем идентифицирани заинтересовани групи (с изключение на училища
и детски градини). Две от трите идентифицирани уязвими групи имат свое
представителство в колективния върховен орган на МИГ – възрастни хора и
хора с уреждания. В общото събрание на МИГ участват представители на
българската и турската етническа общност. В върховния колективен орган са
представени и различните вероизповедания на територията. Жители, фирми и
НПО на 23 населени места на територията на МИГ имат участие в
сдружението.
Управителният съвет е колективен управителен орган на МИГ.
Управителният съвет се състои от 5/пет/ лица – членове на Сдружението.
Председателят на УС има правомощия и задължения свързани с
организиране изпълнението на решенията на Общото събрание и на
Управителния съвет.
8.3.Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:
Местна инициативна група „Стамболово – Кърджали 54“ разполага с просторен офис, ситуиран в
общинския център – с. Стамболово, който се намира на централно и комуникативно място.
Офисът разполага с всички необходими за нормалното му финкциониране помещения – работна
зала, заседателна зала и помещения за архив. Офисът е достъпен за хора с увреждания.
8.4.Описание на системата за мониторинг и оценка:
Уредбата на мониторинга, както и уредбата на оценката са необходими не само като официално
изискване за обосновка на разходите, а и като инструмент, който предоставя полезна информация
за управлението на местното партньорство. Този инструмент дава възможност да се прецени кое
е ефективно и кое не е, за да се адаптира СМР към променящите се условия. Системата за
наблюдение и оценка има за цел да осигури надеждна информация за бюджетните параметри и
резултатите от реализацията на СМР така, че да се улесни вземането на информирани управленски
решения. Чрез наблюдението ще се събира информация за договорените средства, финансираните
проекти и непосредствените резултати от тяхното изпълнение. Системата за наблюдение има за
цел да набави и структурира всестранна информация за хода на изпълнението на СМР.
9. Индикатори за мониторинг и оценка:
9.1.Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР:
№

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР
Индикатор
Мерна
Цел до
Източник на информация
единица
края на
СВОМР

1
2
3

4
5

6
7
8

9

10

11

Брой проекти, финансирани
по СВОМР
Общ обем на инвестициите
(публичен принос)
Проекти на земеделски
стопанства в чувствителни
сектори
Подкрепени проекти за
интегриран туризъм
Публични проекти
реализирани извън
общинските центрове
Брой проекти на частни
бенефициенти
Създадени работни места

брой

33

База данни и отчети на МИГ

хил. лв.

3 708

База данни и отчети на МИГ

брой

3

База данни и отчети на МИГ

брой

3

База данни и отчети на МИГ

брой

2

База данни и отчети на МИГ

брой

21

База данни и отчети на МИГ

брой

15

Население от територията,
което се ползва от подобрени
услуги
Брой деца, ученици и
младежи
от
маргинализирани общности
(вкл.роми) участващи в
мерки за образователна
интеграция и реинтеграция
Брой деца, ученици и
младежи
от
етнически
малцинства
(вкл.роми)
интегрирани
в
образователната система
Площ на местообитания на
видове, подкрепени с цел
постигане на по-добра
степен на съхраненост

брой

12 000

Отчети на бенефициенти,
база данни на МИГ
База данни, проучвания на
територията

брой

195

Отчети на бенефициенти,
база данни на МИГ

брой

120

Отчети на бенефициенти,
база данни на МИГ

ха

1594

Отчети на бенефициенти,
база данни на МИГ

9.2.Индикатори по мерки:
За прилагането на мерките включени в Стратегията МИГ „Стамболово – Кърджали 54” са
определени индикатори за наблюдение, ръководейки се от индикаторите по отделните мерки,
заложени в ПРСР, ОПНОИР и ОПОС и съобразно специфичните цели разписани в Стратегията.
10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:
10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
В условията на прилагането на всички подмерки на СМР, както и при подбор
- прилагане на
на участници в дейностите по проектите ще залегне и ще бъде съблюдаван
принципа на
равенство
принципът на равенство на половете. При разкриването на работни места в

между
половете;

рамките на проектите ще се изисква да бъде прилаган принципът за равенство
между половете.

- допринасяне
за
утвърждаване
на принципа на
равните
възможности;

Принципът на равните възможности предполага изграждането на система от
специални мерки, които целят да компенсират изоставането, базирано на
произход, възраст или друга характеристика, която може да доведе до
третирането на личността несправедливо. За спазването на хоризонталния
принцип ще гарантират различни механизми, които ще бъдат прилагани.

Принципът на превенцията на дискриминация, означава предотвратяване на
неблагоприятно третиране на лице на основата на пол, раса, цвят на кожата,
- създаване на
етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия
условия за
или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към
превенция на
дискриминация национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст
та.
или сексуална ориентация, отколкото се третира друго лице при сравними,
сходни обстоятелства.
10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
При разработването на Стратегията е приложен принципът на устойчивото развитие, който следва
да гарантира постигането на целите на сегашните поколения без нанасяне на щети и рискове за
следващите поколения, свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката дейност
и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо
самовъзстановяване.
10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
В подготовката на СМР е приложен принципът за насърчаване на заетостта и
конкурентоспособността, неговото прилагане ще бъде посочено като задължително при
подготовката и реализацията на проекти в рамките на СМР. Като приоритетно ще бъде оценявано
разкриването на работни места, вкл. временна (сезонна) заетост.
10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:
Програмите на ЕСИФ имат важен 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 е в съответствие с водещите политики и
принципи на ЕСИФ.

