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Информационен бюлетин

Настоящото издание е реализирано в изпълнение на Споразумение № РД 50-193/ 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на Местна инициативна група  „Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово”  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020

МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”
подписа Договор за финансиране

На 30.11.2016г. премиерът Бойко Борисов и зе-
меделският министър Десислава Танева връчиха 
на официална церемония Споразумението за фи-
нансиране на Стратегията за водено от общности-
те местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, 
Лесичово”. На събитието в Министерски съвет при-
съства изпълнителният директор Лучко Македон-
ски, където бяха връчени 19 договора на многофон-
дови стратегии на местни инициативни групи по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие 
на селските райони (2014-2020 г.). 

Средствата в размер на 6 313 745,00 лева са оси-
гурени от три програми:

Програма за развитие на селските райони 2014 
-2020 г. - 2 933 745.00 лева европейско и национал-
но съфинансиране

Оперативна програма “Иновации и конкурентос-
пособност” 2014 -2020 г. - 1 900 000.00 лева европей-
ско и национално съфинансиране

Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” 2014 -2020 г. - 1 480 000.00 лева европей-
ско и национално съфинансиране.

Срок на изпълнение – 30 септември 2023 г.
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РЕЗЮМЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, 
СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО” - 2014-2020 г.

В И З И Я
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ - ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТА 
ТЕРИТОРИЯ, ОСИГУРЯВАЩА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ,  ВИСОКО КАЧЕСТВО НА 
ЖИВОТ И С АКТИВНА МЕСТНА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – Постигане на балансирано и интегрирано икономическо развитие, 
осигуряващо заетост и намаляване на бедността
Приоритет 1 - Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството с 
акцент на територията на МИГ, извън строителни граници на гр. Панагюрище
Приоритет 2 - Подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на аграрния сектор и 
интегриране на производството и преработката на земеделски продукти
Приоритет 3 - Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на 
населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - Осигуряване на високо качество на живот и услуги за населението и 
развитие на устойчив туризъм 
Приоритет 4 - Повишаване на качеството на живот на територията
Приоритет 5 - Идентификация на територията като атрактивна и специфична туристическа дестинация

Специфични цели:

Приоритет 1 - Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството с 
акцент на територията на МИГ, извън строителни граници на гр. Панагюрище
Специфична цел 1.1  „Въвеждане на иновации и технологично обновление в МСП“ 
Специфична цел 1.2 „Създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието“ 
Приоритет 2 - Подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на аграрния сектор и 
интегриране на производството и преработката на земеделски продукти
Специфична цел 2.1 „Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли“ – 
етерично – маслени култури /роза и лавандула/ 
Специфична цел 2.2 „Подпомагане на производството и преработката на специфични за територията 
земеделски продукти с добавена стойност“ 
Приоритет 3 - Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на 
населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване
Специфична цел 3.1 „Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения, работещи в 
подобрена среда“ 
Специфична цел 3.2 „Увеличаване броя на  търсещите работа и заетите лица от уязвими групи, вкл. ромите”
Приоритет 4 - Повишаване на качеството на живот на територията
Специфична цел 4.1 „Увеличаване на инвестициите в дребна по мащаби инфраструктура в селата“
Специфична цел 4.2 „Подобряване на качеството и създаване на нови основни услуги за населението“
Приоритет 5 - Идентификация на територията като атрактивна и специфична туристическа дестинация 
Специфична цел 5.1 „Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура“ - 
Специфична цел 5.2 „Обособяване на специфични местни туристически продукти, основани на местната 
идентичност и културно наследство“ 
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МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. (ЕЗФРСР) - лева 2 933 745,00

МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ 600 000,00

4.1.1 Инвестиции в земеделски стопанства 300 000,00
4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 300 000,00

МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ 680 000,00
6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 680 000,00

МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ“ 1 503 745,00

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура 1 300 000,00

7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура 203 745,00

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на 
целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 150 000,00

21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и 
местната култура 150 000,00

 МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ) - лева 1 480 000,00

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” 680 000,00

1.6
Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за 
всички възрастови групи 100 000,00

1.7 Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените 580 000,00

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” 800 000,00

2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите 100 000,00

2.2.1
Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и 
активното участие и по-добрата пригодност за заетост 100 000,00

2.3 Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес 600 000,00

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР) - лева 1 900 000,00

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1.1 „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ 400 000,00
1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията 400 000,00

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ  2.2 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ 1 500 000,00

2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП 1 500 000,00

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: - лева 6 313 745,00

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) - лева

977 915,00
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МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ 
реализира проект по програма Еразъм+

На 20.06.2017г., МИГ „Панагюрище,Стрелча, Ле-
сичово“ сключи договор за изпълнение на проект 
„Европейски младежки форум на селските райони“ 
с Център за развитие на човешките ресурси - На-
ционална агенция по програма Еразъм+ за Бълга-
рия. Проектът е финансиран по Ключова дейност 
1 „Мобилност за граждани“, сектор „Младеж“ и се 
изпълнява през периода от 01.06.2017 - 31.10.2017г. 

Основната цел е на проекта е “Активно включва-
не на младите хора в процеса по устойчиво разви-
тие на селските райони чрез повишаване на техните 
знания, умения и компетентности”. 

Проектът се изпълнява в партньорство с органи-
зации от 5 страни-членки на Европейски съюз:

- Association Strive! - Чаковец, Хърватия
- Inclusion Key -APS - Ферара, Италия
- Baltic youth way - Рига, Латвия
- Asociatia Tinerii 3D - Крайова, Румъния
- AJ Tempus - Вилиакалямбра, Испания
При изпълнението на проекта се реализира един 

младежки обмен от 02.07.2017 до 08.07.2017 с общо 
30 участници по 5 от всички държави - партньори. 
Участниците бяха младежи  на възраст от 18 до 30 
години, които активно се включиха в дейностите 
по проекта. Обменът се проведе на територията на 
община Стрелча, където участниците успяха да се 
докоснат до българския селски район с неговите 
силни и слаби страни. 

По време на младежкия обмен бяха реализирани 
редица дейности, които да повишат знанията и да 
подобрят компетентностите на младежите в облас-
тта на развитието на селските райони и европейска-

та политика в тази посока. Подробно им беше пре-
доставена информация за развитието на селските 
райони в България, като под формата на презен-
тация бяха изведени добри и лоши практики. След 
това им беше представена европейската политика 
за развитие на селските райони и възможностите, 
които предоставя Европейски земеделски фонд 

за развитие на 
селските ра-
йони. Част от 
програмата на 
младежите бе 
и запознаване 
с дейността на 

местните инициативни групи в цяла Европа. В тази 
посока им бе предоставена база данни с информа-
ция за всички местни инициативни групи в ЕС, част 
от Европейската ЛИДЕР мрежа, като те се запознаха 
с местните инициативни групи, функциониращи на 
тяхната и в близост до тяхната територия. 

През втория ден от обмена бе организирана 
среща с кмета на Община Стрелча - г-н Стойно Ча-
чов и зам.-кмета г-жа Неделка Фингарова,  на коя-
то общинското ръководство представи политиките 
на община Стрелча за задържане на младите хора 
в нея, за осигуряване на заетост и условия за пре-
дприемачество, за повишаване на активността на 
младото поколение и за предоставянето на възмож-
ности за прекарване на свободното време. Срещата 
премина под формата на дискусия, на която бяха за-
дадени различни и интересни въпроси към общин-
ското ръководство. 
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По време 
на проекта 
бяха органи-
зирани също 
и срещи с 
представите-
ли на местния 
бизнес в об-
щина Панагю-
рище, като част от добрите практики за реализация 
в малките населени места. Бяха посетени дестиле-
рия за етерични масла „Ина“ и ИК „Оборище“. Мла-
дежите се срещнаха със собственика на дестилери-
ята г-жа Веселина Зумпалова - Ралчева и нейният 

син Васил Ралчев, които направиха изключително 
интересна и подробна презентация на техния биз-
нес - историята на създаването му, технологията на 

производство, продуктите на дестилерията, инфор-
мация за заетите в предприятието, бъдещо разви-
тие. Беше им предоставена възможност за разгле-
дат от близо производствените машини, както и да 
се докоснат до част от произвежданите розова и 
лавандулова вода. Също така, младежите посетиха 
и ИК „Оборище“, където собственикът г-н Николай 
Немигенчев подробно представи процеса на отпе-
чатване на една книга. Участниците получиха като 
подаръци изработени от издателската къща инфор-
мационни брошури за град Панагюрище. 

В програмата беше включено и посещение на 
офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, къ-
дето кандидатите се срещнаха с целия екип на МИГ 
и получиха подробна информация за дейността на 
организация, структурата, начина на работа и фи-
нансираните проекти чрез нея. 

По време на престоя си в град Панагюрище беше 
организирана игра „Туризмът - най-добрият начин 
за развитие на селските райони“, чрез която учас-
тниците да се запознаят с най-известните туристи-
чески обекти в града - Исторически музей, Тутева 
къща, Мемориален комплекс „Априлци, спортна 
зала „Арена Асарел“ и др.

Голяма част от обмена премина във включване-
то на участниците в редица работни групи и роле-
ви игри. Беше проведен уъркшоп „Какво е селски 
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район?“, където участниците, разделени по групи, 
трябваше чрез интерактивни методи (презентация, 
пантомима, картина, приказка и пиеса) да пресъз-
дадат своята представата за селски район. Също 
така се проведе и уъркшоп „Моят селски район“, по 
време на който участниците представиха селските 
райони в техните страни. Презентациите включваха 

информация за територията и населението, попада-
щи в категорията „селски район“, икономическото 
развитие, проблемите и добрите практики, пробле-
мите на младите хора в селските райони. Като обоб-
щение на всичко чуто, участниците закриха сесията 
с уъркшоп „Харесвам/Не харесвам“, където всеки от 
тях написа на какво му харесва и защо би живял в 
селски район и какво не му харесва и защо не би 
живял в селски район.

Най-голям интерес сред участниците предизви-
ка провеждането на уъркшоп „Ако съм кмет“, където 
под формата на симулация участниците бяха разде-
лени на три големи групи. Две от групите трябва-
ше да разработят проекти, свързани с развитието 
на младите хора в селските райони, а третата бе 
определена за оценителна комисия, която трябва 
да финансира един от проектите. Едната проектна 

идея бе свързана със създаване на условия за за-
етост чрез отпускане на субсидии за млади хора за 
стартиране на бизнес и предоставяне на обучения 
по предприемачество. Втората идея бе свързана с 
изграждане на развлекателен център с атракции и 
възможности за прекарване на свободното време 
на младите хора. Оценителната комисия раздели 
предвидения бюджет от 1 милион евро между два-
та проекта.

Бяха организирани още редица уъркшопове, 
игри и забавления за младите хора, които доприне-
соха за сплотяването им, създаването на нови при-
ятелства и междукултурното им опознаване. Всяка 
вечер се организираха интеркултурни вечери, на 
които бяха представени интересни и любопитни 
факти за страните на участниците, характерна кухня 
и напитки, традиции, танци и музика. 

В заключение, можем да добавим, че чрез осъ-
ществяване на младежкия обмен се постигнаха 
най-общо - разширяване на хоризонтите на млади-
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те хора и отваря-
нето им към света, 
подобряване на 
междукултурните 
познания на мла-
дите хора, спома-
гане за самоосъз-
наване на младия 
човек и неговото 
място и значение, 
предоставяне на 
възможност за 
овластяване и 
разширяване на 
хоризонтите им 
действие и рее-
нергизиране - об-

щуването с връстници, които се борят за една и 
съща кауза  зареди младите хора и  повиши енер-
гията им да се борят, създаде импулс за по-голяма 
ангажираност в селската общност. 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ ще про-
дължи работата си с младите хора в местната общ-
ност, тъй като те са двигателят на устойчивото раз-
витие на селските общности в Европа.

На 16 - 17.02.2017г. екипът на 
МИГ „Панагюрище, Стрелча, Ле-
сичово” взе участие в  изнесено 
заседание на Работната група 
за развитие на ИСУН /Информа-
ционна система за управление 
на средствата от ЕС в България/, 
което се проведе в гр. Пловдив. 
Срещата бе организирана от Цен-
тралното координационно звено 
/ЦКЗ/ към МС. Съгласно дадените 
указания, кандидатите по Опера-
тивните програми, включени в 
Стратегията за ВОМР, ще подават 
проекти изцяло електронно, с 
електронно подписани докумен-
ти, като оценката и изпълнението 
на проектите също ще се осъ-
ществява в ИСУН.

На този етап ПРСР 2014 - 2020 
все още няма активен модул, 
предстои включването на про-
грамата в информационната сис-

тема и разработване на процеду-
ри, за да се осигури техническа 

възможност МИГ да приема про-
екти към своите стратегии. 

Новини и събития
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* * *
На 28 февруари 2017 г. в гр. 

Пловдив се проведе информа-
ционна среща за прилагане на 
подмярка 19.2  „Прилагане на 
операции в рамките на Стратегии 
за Водено от общностите местно 
развитие”  на мярка 19 „Водено 
от обностите местно развитие” 
от ПРСР 2014 – 2020 г. Срещата бе 
организирана от МЗХ, Дирекция 
„Развитие на селските райони”, 
с участието на представители от 
Централно координационно зве-
то на МС, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, 
Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност”, Опера-
тивна програма „Околна среда”, 
ДФ „Земеделие” и представители 
на МИГ със сключени Спозаруме-
ния по мярка 19.2 на ПРСР 2014 
-2020.

В Дневният ред на срещата 
бяха включени и дискутирани въ-
проси относно:
 напредъка на прилагане на 

подхода ВОМР;
 Процедурите за прием на 

заявления към стратегиите за 
ВОМР;
 предоставяне на информа-

ция по въпроси относно избора 
на външни експерти;
 Въпроси от страна на МИГ, 

свързани с изпълнението на 
стратегиите за ВОМР;

* * *
 На 13 и 14 март 2017 г. в хотел 

“Санкт Петербург” - гр. Пловдив 
се проведе Семинар – дискусия 
на тема „Закона за обществени 
поръчки и Правилника за него-
вото прилагане” с участието на 
представители на Местни иници-
ативни групи. Екипът на МИГ „Па-
нагюрище, Стрелча, Лесичово” 
взе участие  в семинара с лектор 
Мариана Кацарова  – юрист,  во-
дещ експерт по обществени по-
ръчки.

* * *
На 11 април 2017 г. в сграда-

та на Министер-
ството на труда 
и социалната 
политика се със-
тоя среща меж-
ду ЦКЗ, ОП „РЧР”, 
МЗХГ и предста-
вители на МИГ 
за обсъждане 
на конкретни 
въпроси по из-
пълнението на 
мерки от Страгетиите за много-
фондово ВОМР /първи прием/ с 
финансиране от Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ре-
сурси” 2014 – 2020.        

* * *
На 12 април 2017 г. екипът на 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Ле-
сичово” взе участие в информа-
ционна среща на тема „Възмож-
ности за финансиране през 2017 г. 
по ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, ОПОС, 
ОПРР и ПРСР”. Срещата бе орга-
низирана от Областен информа-
ционен център – Пазарджик и се 
проведе в заседателната зала на 
Община Панагюрище.

* * *
Представители на МИГ „Пана-

гюрище, Стрелча, Лесичово” взе-
ха участие в двудневна работна 
среща – семинар през м. юни 2017 
г. в гр. Разлог година между пред-

ставители на МИГ, УО на ПРСР, 
УО на оперативните програми, 
подкрепящи подхода ВОМР  и ДФ 
„Земеделие”. Сред темите диску-
тирани на срещата бяха:

• Запознаване на МИГ с измене-
нията в нормативната база, свърза-
на с прилагане на подхода „Водено 
от общностите местно развитие” и 
получаване на указания на УО на 
ПРСР, УО на ОПИК и УО на ОПРЧР за 
изпълнение на подмярка 19.2;

• Обсъждане на възникнали 
въпроси, проблеми и възможни 
решения за прилагането на под-
хода ВОМР – подмярка 19.2 и под-
мярка 19.4;

• Запознаване с напредъка по 
подготовката на нормативната 
уредба за прилагане на подмярка 
19.3 „Подготовка и изпълнение на 
дейности за сътрудничество на 
местни инициативни групи”.


