
Повече информация за проекта, за инфор-
мационните срещи, семинари и конференции, 
както и постигнатия напредък на изпълне-
нието може да получите от представители-
те на общините партньори:

ОБЩИНА ТРЪН  
Станислав Николов – кмет
obshtina_tran@mail.bg
Координатор инж.Евгения Такова 
тел.07731/9616 вътр.116; 
моб.тел 0884944244; takova_e@abv.bg

ОБЩИНА БРЕЗНИК  
Васил Узунов – кмет
obshtina_breznik@abv.bg
Иван Борисов  - тел. 0899946005
 bori_breznik@abv.bg

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  
Георги Димов - кмет
bojurob@mail.bg
Цветелина Димитрова 0882882009 

http://mig.tran.bg/

Община Трън подписа Договор РД 50-
112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на Мярка 19 „Во-
дено от общностите местно развитие” на 
ПРСР 2014-2020.

Партньори по проекта: Община Трън, Об-
щина Брезник, Община Божурище, НЧ „Гюрга 
Пинджурова – 1895” гр.Трън и „Кентон-Васил 
Василев” ЕТ гр.Трън.

Основната цел на договора е разработва-
не на Стратегия за местно развитие за те-
риторията на трите общини и учредяване 
на Местна инициативна група Трън-Брез-
ник-Божурище. 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА СА:
• Подготовка и провеждане на информационни 
срещи, информационни семинари и конферен-
ции и изработване на информационни матери-
али, публикации в медии
• Създаване и поддържане на електронна 
страница на МИГ
• Извършване на проучване и анализ на тери-
торията, проблемите и заинтересованите 
страни
• Регистриране на МИГ по ЗЮЛНЦ
• Обучение на екипа на МИГ и местните ли-
дери
• Подготовка и обществено обсъждане на 
стратегията
• Подготовка на офис и закупуване на офис 
оборудване за МИГ
• Екологична оценка
РЕЗУЛТАТИ:
• Регистрирана МИГ и проведени 2 обучения 
на екипа на МИГ и местните лидери
• Оборудван офис за МИГ
• Действаща електронна страница 
• Изработена Стратегия за местно разви-
тие и Екологична оценка за нея
ПРЕДОСТАВЕНА БФП: 47 815,75 лв.
СРОК: до 6 месеца
НАЧАЛО НА ДОГОВОРА: 17.08.2016 г.

Изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 19.1 ”Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

www.eufunds.bg

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ

(ВОМР)



Подхода ВОМР надгражда подхода ,,Ли-
дер’’ в новия програмен период на ПРСР 2014-
2020 при нови условия и правила. Новост е 
възможността  финансирането да е много-
фондово или само от европейския земедел-
ски фонд за развитие на селските райони, 
според нуждите и желанието на местната 
общност за развитие на териториите. Ос-
таналите фондове, които могат да финан-
сират изпълнението на Стратегиите са 
европейският фонд за регионално развитие, 
европейският социален фонд и европейски-
ят фонд за морско дело и рибарство. При из-
бор на многофондово финансиране могат да 
бъдат включени мерки и от различните про-
грами, финансирани по тези фондове като 
ОПРР, ОПРЧР,ОПНОИР, ОПОС,ОПИК, ОПМДР  
както и приложимите европейски регламен-
ти към тези програми. Процент на финанси-
ране от европейските фондове:

ОТ ПРСР: за местните инициативни гру-
пи с население над 15 000 жители (включи-
телно) е предвиден максимален бюджет за 
изпълнение на проекти по стратегиите за 
местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, 
до левовата равностойност на 1 500 000 
евро.

ОТ ОПРЧР: в размер до левовата равно-
стойност на 760 000 евро.

ОТ ОПНОИР: в размер до левовата равно-

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)

стойност на 500 000 евро.
ОТ ОПИК: в размер до левовата равностой-

ност на 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща 
територия от 15 000 до 45 000 жители;

ОТ ОПОС: максималният размер на финан-
сиране на стратегия по програмата се оп-
ределя в зависимост от размера на терито-
рията от мрежата НАТУРА 2000, за която се 
предвиждат дейности в тях. Максималният 
размер на средствата, необходими за изпъл-
нение на консервационни мерки, съгласно На-
ционалната приоритетна рамка за действие 
по НАТУРА 2000, е 60 евро за 1 хектар. По из-
ключение, разходите за хектар могат да над-
вишават посочената стойност с представя-
не на детайлна обосновка.

• Местни заинтересовани лица с про-
екти към стратегията, в т.ч. МИГ;

• Бенефициентите по подмярката са с 
постоянен адрес или седалище на терито-
рията на МИГ;

• Проектите се изпълняват на тери-
торията на МИГ;

• Проектите трябва да бъдат в съот-
ветствие с приоритетите на ВОМР, Регла-
мент (EC) № 1305/2013 г. и да допринасят за 
постигането на целите на СМР.

Общините Трън, Брезник и Божурище 
изпълниха условията за формиране на пуб-
лично-частно партньорство и заедно с 
представителите на неправителствения и 
стопански сектор от територията им из-
пълняват подготвителни дейности по разра-
ботване на Стратегия за местно развитие. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОДХОДА ,,ЛИДЕР’’ ЧРЕЗ ВОМР

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ 
И ПРОЕКТИТЕ КЪМ 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

• Ще се прилага само на територията на 
селски райони при подкрепа от ЕЗФРСР
• Безвъзмездната финансова помощ се от-
пуска за прилагане на операции в рамките 
на стратегии за водено от общностите 
местно развитие.
• Целевата територия да обхваща населе-
ние между 10 000 и 150 000 жители 
• Липса на припокриване на една и съща 
територия от различни МИГ;
• Кохерентност на територията;
• Партньорство между общините, частния 
сектор и гражданските организации на це-

левата територия, като никоя от групите 
не представлява повече от 49% от имащи-
те право на глас в общото събрание;
• Наличие на доказателства за проведени 
действия по формиране на публично-част-
ното партньорство и осигуряващи пред-
ставеност;
• Съдържанието на СМР да е в съответ-
ствие с член 33 на Регламент 1303/2013.


