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Въведение 
Стратегията за местно развитие (СМР) на територия „Високи Западни Родопи” за периода 2011 – 

2015г. е основана на стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони, на 
основните приоритети на Европейския съюз (ЕС) по отношение на развитие на динамична и 
конкуретнтоспособна икономика, основана на знанието1, устойчивото развитие2

СМР е насочена към конкурентноспособното териториално развитие на територия „Високи 
Западни Родопи” и интегрира  цялата територия на общините Борино и Доспат  и различните 
заинтересовани страни в тях за постигане на дългосрочен ефект. Конкуретноспособното териториално 
развитие е планирано и ще се реализира на база наличните ресурси („капитали”) в територията и 
развитието на ефективни партньорски взаимоотношения между публичната власт, частните сектори и 
структурите на гражданското общество. 

 и на останалите 
политики на ЕС (сближаване, опазване на околната среда, структурните фондове и управлението на 
природните ресурси в селските райони на страната).  

Процесът на планиране в територията бе основан на търсене на баланса между устойчивото 
развитие, различните териториални общности, институции и социални групи и наличните ресурси в 
територията.  

Определянето на визията, целите и приоритетите в Стратегията се основава на извършен 
ситуационен анализ с активно участие и въвличане на местните заинтересовани страни на територия 
„Високи Западни Родопи” на всички нива. 

СМР е съобразена и кореспондира и с основните цели на Националния стратегически план за 
развитие на селските райони (2007-2013), Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и 
основно на нормативната уредба в страната за прилагане на подхода „ЛИДЕР” в рамките на Ос № 4 
„ЛИДЕР”. Формулираните цели и приоритети за развитие са съобразени с основните стратегически и 
планови документи в Република България, Област Смолян и Общини Борино и Доспат, които имат 
пряко отношение към развитието на територия „Високи Западни Родопи”.  
 
Мисия на МИГ „Високи Западни Родопи” 
 
МИГ „Високи Западни Родопи” е механизъм за публично – частно партньорство, основан на прилагане 
на подхода “ЛИДЕР”, отразяващ балансирано интересите на трите основни сектора в територията 
(публичен, граждански и бизнес). МИГ „Високи Западни Родопи” е насочила своите усилия към 
мобилизиране и ефективно управление на наличните териториални ресурси за конкуретноспособно 
развитие. 
 
Визия на Територия „ Високи Западни Родопи”  
 
Представата за желаното състояние за развитието на територията в период до 2015 год., отразяваща 
нейните сравнителните предимства в регионален и национален аспект: 
 
Територия „Високи Западни Родопи” е със: 

 запазена местната идентичност и фолклор, 
 съхранен високопланински родопски ландшафт (вековни гори от смърч и бял бор с мирис на 

смола, пасища и сенокосни ливади и малки ниви с терасирани площи) и специфичен климат, 
 кристално чисти води на живописния язовир Доспат и тесни ждрела с отвесни скатове, буйни 

разпенени реки и малки водопади, дълбоки вирове и многобройни пещери 
 осигуряващи възможности за добавяне на стойност към производството на местните продукти 

и услуги на основата на иновации и коопериране между предприемачите и 
 конкуретноспособно развитие на: 

o целогодишен високопланински устойчив туризъм с разнообразни туристическите 
продукти  

o високопланинско иновативно земеделие със съхранени традициони елементи и с 
динамично развиващо се екологично земеделие за 

 създаване на по-добри възможности за заетост, ограничаване на миграцията и подобряване на 
качеството на живот в територията и благосъстоянието на общността.  

                                                 
1 Лисабонска стратегия за растеж и развитие на ЕС 
2 Стратегия от Гьотеборг за устойчиво развитие на ЕС 
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Принципи 
Постигането на устойчиво конкурентноспособно развитие на територия  „Високи Западни Родопи” ще 
се основава на прилагането  на принципите на подхода за развитие „ЛИДЕР”: 

Териториален подход –територията „Високи Западни Родопи” се характеризира  с висока степен на 
хомогенност, специфика и критична маса на ресурси и нейното конкурентноспособно развитие изисква 
планиране и практическо прилагане на стратегия, базирани на местните ресурси и околната среда.   

„Отдолу - нагоре” – Местната общност е овластена  да планира и да взима решения за визията, 
приоритетите и принципите за конкурентноспособно развитие на територия „Високи Западни Родопи”, 
които са отразени в настоящата Стратегия за местно развитие  

Публично – частно партньорство – процесът на развитие се основава на балансирано взаимодействие 
между представителите на основните заинтересовани страни в територията, изразено чрез ефективно 
работеща Местна инициативна група, която комбинира наличните човешки и финансови ресурси 
от обществения сектор, частния сектор, гражданския и доброволческия сектор  

Иновации – чрез реализацията на СМР на територия „Високи Западни Родопи” ще се насърчава  
новаторство в използването на съществуващите ресурси за конкурентноспособно развитие,  които са 
неизследвани или подценявани в територията до момента; 

Интегрирани и мултисекторнии дейности – дейностите в процеса на развитие на територия „Високи 
Западни Родопи” са обвързани и координирани, илюстриращи връзките между икономическите, 
социалните и екологичните сфери за конкурентното развитие на територията и ще поощряват 
партнирането между представителите на различните сектори на местната икономика 

Работа в мрежа – насърчава се изграждането на устойчиви връзки между хората, местните общностни 
групи, проекти и други територии за споделяне на опит, научаване и генериране на нови идеи за 
конкурентноспособно развитие, обмяна на практики и създаване на връзки между МИГ 

Сътрудничество – ефективно партниране с други селски територии за прилагане на конкретни 
дейности за развитие на територията в икономически, социален и екологичен аспект. 
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1. Описание на МИГ  
 

1.1. Общини/територии, които попадат в територията на МИГ 
 
Територия „Високи Западни Родопи” обхваща цялата площ на общините Доспат и Борино, които имат 
обща граница помежду си, а самата територия е с непрекъснати граници, както е видно от картата по-
долу. Двете общини  Доспат и Борино географски са позиционирани в югозападната част на област 
Смолян, Южен централен район за планиране. На юг територия „Високи Западни Родопи” граничи с 
Република Гърция, на изток с община Девин, на север с община Батак, а на запад с община Сатовча.  
Общата площ на територия „Високи Западни Родопи ” е 455.9 км2

По данни на ТСБ Смолян площта на двете общини влизащи в територията  поотделно е:  

. Община Доспат е по-голяма като 
територия от община Борино. 

• Община Борино – 173.2 км
• Община Доспат - 282.7 км

2 

В територията влизат един град – Доспат и 12 села, има обособени два административни центъра: 
2 

В община Доспат - административен център гр.Доспат 
В община Борино - административен център с.Борино.  
Почти всички социални услуги и икономически субекти са съсредоточени в двата административни 
центъра. 
Всички населени места от двете общини влизат в територия „Високи Западни Родопи”. Населените 
места по общини в територията са както следва: 
 
Община Доспат - гр. Доспат, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змейца, с. Късак, с. Любча, с. Црънча, с. 
Чавдар. 
Община Борино 
 

- с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодина. 

Населението в Територия „Високи Западни Родопи” е 13 144  човека

 

. Разпределението му по 
общини, пол и в рамките на населените места в територията  е: 

Таблица 1:Население към 31.12.2009г. разпределено по населени места по данни на НСИ за 2009г.: 

 Наименование Население Територия в 
кв.км 

Гъстота на 
населението 

За целия МИГ 
МИГ „Високи Западни 

Родопи” (Борино и 
Доспат) 

13 144 455,9 28,8 души/кв. км 

Община 1 Борино 3618 173.2 20,9 души/кв. км 
село Борино 2516 
село  Буйново 353 
село  Кожари 113 
село  Чала 170 
село  Ягодина 466 

Община 2 Доспат 9526 282.7 33,7 души/кв. км 
село  Барутин 1880 
село  Бръщен 828 
град Доспат 2604 
село Змеица 1515 
село Късак 815 
село Любча 930 
село Црънча 604 
село Чавдар 350 
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Таблица 2 Полова структура на населението в територията по данни на НСИ за 2009г. 

 Население мъже жени 
Общо за територията 13144 6513 6631 
 Община/населено място Население мъже жени 
Община Борино 3618 1766 1852 
 с.Борино 2516 1219 1297 
 с.Буйново 353 173 180 
 с.Кожари 113 62 51 
 с.Чала 170 81 89 
 с.Ягодина 466 231 235 
Община Доспат 9526 4747 4779 
 с.Барутин 1880 939 941 
 с.Бръщен 828 420 408 
 гр.Доспат 2604 1279 1325 
 с.Змеица 1515 760 755 
 с.Късак 815 414 401 
 с.Любча 930 460 470 
 с.Црънча 604 298 306 
 с.Чавдар 350 177 173 

 
 
Възрастова структура на населението според трудоспособност: 
За Територия “Високи Западни Родопи” за 2008г.: 

• 1866 човека са под трудоспособна възраст (до 15 год.) 
• 9064 човека са в трудоспособна възраст (15-64 год.) 
• 2376 човека са в надтрудоспособна възраст (> 65 год.) 

Демографски тенденции/процеси - +/- естествен прираст и динамика 
За Територията “Високи Западни Родопи” за 2008 г. : 

• Раждаемост – 22 

Община Борино: 

• Смъртност – 46 
• Естествен прираст – (-24) 

• Раждаемост – 87 
Община Доспат: 

• Смъртност – 98 
• Естествен прираст – (-11) 

 
Етническа структура на населението 
С най-голям относителен дял от населението в територията е групата на българомохамеданите. На 
територията на община Борино  50% от населението е от турски произход, 40% са българомохамедани 
и 10 % са християни. На територията на община Доспат повече от 90% от населението са 
българомохамедани, а останалите са смесени групи. 

 
1.2. Карта на територията 
Както е видно от приложения картен материал територия Високи Западни Родопи обхваща цялата 
площ на общините Доспат и Борино и е  с непрекъснати граници. 
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Карта 1 Карта на Родопите 

 
 
Карта 2 Карта на територията на общини Борино и Доспат с отразени населени места 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Легенда: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.  Организационна структура на МИГ  
 
 Процес на създаване на публично частно партньорство за конкурентноспособно развитие 

на територията  
 
Планирането и създаването на юридическата и организационна структура на МИГ за Територия 
“Високи Западни Родопи”, механизмите за неговото функциониране се осъществи с широко участие на 
заинтересованите страни в територията в периода от септември 2009 - април 2010г.. След учредяването 

Община Борино 

Община Доспат 

реки 

пътища 

Язовир Доспат 
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и регистрацията на МИГ в периода март-май 2010 - август 2010г. процесът на взимане на решение 
продължи в рамките на състава и органите на МИГ.  
 
За създаване на работещо и ефективно партньорство и създаване и регистриране на МИГ за Територия 
“Високи Западни Родопи” като функционираща организация се премина през следните основни 
етапи:(Приложение № 22 - Описание на процеса за създаване на МИГ):  
 

1. Изясняване на принципите за формиране на публично частно партньорство и 
предпоставки за участие в него: кои са групите, чиято представеност е необходимо и важно 
да бъде осигурена за целите на развитие на територията, какви е необходимо да бъдат 
основните предпоставки за участие и договаряне между партньорите и др.). Консултиране и 
обсъждане се проведе в рамките на семинар за ПЧП, поредица от срещи в рамките на 
тематични групи за планиране на ПЧП и сесии на териториалния форум с участие на 
представители на трите сектора  

2. Разработване на юридически и функционален модел  за целите на изпълнение на целите и 
задачите на МИГ в съотвествие с нормативни изисквания, добри практики за управление и 
очаквания в общността. Консултиране и обсъждане се проведе в рамките на тематична група и 
сесия на териториален форум. Разработеният модел послужи за основа на устав, учредителни 
документи и основни за правила и процедури за функциониране на МИГ 

3. Определяне на критерии за участие и стъпки за подбор на партньори в МИГ на база на 
реална представителност, необходима експертиза и очакван принос и взаимни очаквания в 
рамките на всеки от секторите в общността. 

4. Подготовка за учредяване: определяне или номиниране на представители и потенциални 
учредители на МИГ от трите сектора в рамките на секторни срещи. 

5. Учредяване, избор на участници в органи на МИГ 
  
Процесът на консултиране за определяне на основните принципи за създаване на  ПЧП позволи да се 
достигне до учредяване на МИГ с членове, които отговарят на принципно ясни критерии, приети 
предварително публично от участниците в процеса на планиране. Този процес доведе до ясно 
осъзнаване сред учредителите за отговорността, която поемат като представители на конкрети групи и 
сектори. Поемането на ясен анагжимент и отговорност и познаване на целите на МИГ е видно от 
декларации за съгласие за спазване на определени принципи от всеки член на МИГ (Приложение № 2 
към Придружителни документи) 
Някои от основните условия и решения, които бяха приложени по решение на основните 
заинтересовани страни за създаване на ПЧП и учредяване на МИГ включиха: 
- «договаряне» на качество на представителство на определена група в рамките на предварителни 
секторни срещи като предварителна процедура преди учредяване.  
- определяне на основни критерии за членове на УС като мотивация и време за участие, експертиза, 
участие в процеса на планиране и др. 
- определяне на условия, прехождащи учредяване и условия за членство като добра репутация, 
мотивационно писмо и др. 
 
 В този процес на определяне на основни принципи прехождащи учредяването и взимането на решения 
за модела на ПЧП, структурата на МИГ и принципите за функциониране се включиха общо над 60 
човека. След учредяване се проведоха общо 4срещи за консултиране и взимане на решения за 
функционирането и определянето на подробни правила за прилагане на СМР. 

В основите на приетия от МИГ Устав и организационен модел лежат следните приоритети, които 
бяха приети от основните заинтересовани страни в рамките на териториален форум и потвърдени и 
приети от учредителите на МИГ:  

 Наличие на активни и ангажирани членове – наличието на този приоритет е гарантиран чрез 
изработване на ясни правила и условия за участие в МИГ и наличие на значими правомощия за 
членовете на ОС 

 Представителност на трите сектора и участие на местната власт - Представителността 
е ключова гаранция за прилагането на принципа “отдолу - нагоре”, както и за това, че 
Територия “Високи Западни Родопи” реално ще отразява социалното богатство на територията. 
Гарантирането на този приоритет е видим в правилата за определяне на свързаност и 



10 
 

представителност и правилата за съхраняване на баланс между представителите на различните 
сектори. 

 Избягване на конфликт на интереси - Конфликтът на интереси е предпоставка за 
злоупотреби. Наличието на добри правила е прието като област ще бъде важен фактор за  
съхраняването на доверието на общността към организацията. Прилагането на този принцип и 
приоритет е гарантиран чрез наличие на правила за ежегодно подаване на декларации от 
администрацията и управителния орган на МИГ, наличие на орган за контрол и процедури при 
неспазване 

 Отчетност и прозрачност - Ефективните правила за информиране и отчитане на дейността 
на МИГ по прилагане на СМР за приети като ключови за успеха на мисията на МИГ и 
съхраняване на доверието на общността. Този приоритет се гарантира в осигуряването на 
конкретни мерки и правила, подробно описание на всички процедури и правила, необходими за 
МИГ както и чрез наличие на органи и процедури за осъществяване на контрол по 
изпълнението им 

 Участие на общността - Наред с правилата за пасивно информиране, като ключова за 
прозрачносттта  и мобилизиране на ресурси  са механизми активно въвличане на общността. 
Този принцип се гарантира чрез правила за обществени обсъждания и достъп до обучения 

 Компетентност и ефективност - Прилагането на СМР ще бъде задача със значителна 
сложност и тя ще изисква значим експертен ресурс и добра организация. 

 
• Състав на МИГ, органи и отговорности: 

Структурата, органите и техните правомощия са разработвани в консултиране с основните 
заинтересовани страни в съответствие с приетите по - горе описани принципи и приоритети.  
1. Територия “Високи Западни Родопи” е регистрирана като доброволно сдружение на физически 

и юридически лица от територията, които  съгласно чл. 7 от Наредба 23 на МЗХ имат 
местожителство, съответно седалище, на територията на Общини Борино или Доспат. 

2. Сдружението е публично-частно партньорство с участието на Общини Борино и Доспат като 
участието на общините се осъществява на основание: Решения № 324/17.03.2010 год. на 
Общински съвет Борино по Протокол № 36/17.03.2010 г. и решения № 357/12.03.2010г. на 
Общински съвет Доспат по Протокол № 37/12.03.2010 г. (Приложение № 8,  Придружителни 
документи) 

3. Членовете на МИГ представляват не само своя интерес, но и интересите на някоя обществена 
група на Територия “Високи Западни Родопи”. 

4. Членовете на МИГ участват на базата на предварително определени от общността критерии за 
наличие на представителност, наличие на мотивация за участие, опит и съгласие със 
задълженията и приноса, очакван от тях като членове на МИГ.  

5. Съгласно Устава на МИГ, организацията има следните постоянни органи: Общо събрание, 
Управителен съвет, Контролен съвет и Изпълнителен Директор 

 
Състав и компетентност на Общото събрание – върховен колективен орган 
 
А) Съставът на колективният орган на МИГ – Общо събрание включва 29 брой членове като 
съставът му оигурява представеност на различни групи от трите сектора в територията, представеност 
на групи и от двете общини съставляващи територията както и от различни населени места. Съгласно 
Учредителния акт (Приложение № 2 от Придружителни документи)  и както е описано в 
Приложение № 7 «Описaние на състав на МИГ: списък на членовете на колективен върховен орган и 
колективен оправителен орган») броят на представителите на всеки сектор е следното.  
 Публичен сектор -  11 представители или 38 % от състава на върховния колективен орган                                  
 Граждански сектор – 10 представители или 34% от състава на върховния колективен орган  
 Стопански сектор – 8 представители или 28 % от състава на върховния колективен орган 

 
В рамките на публичния сектор са представени 2 те общински администрации, общинските съвети 

и кметства на населени места. 
В рамките на стопанския сектор са представени сектора на земеделието, гъбарството, 

технологиите, туризма и търговията.  
В рамките на гражданския сектор са представени младежите, читалищата, неправителствени 

организации. 



11 
 

В състава на МИГ са представени и трите сектора от двете общини като 55 % от състава са 
представители на населени места извън общинските центрове, което демонстрира усилията за 
привличане и включване на представители от максимално широка част на територията.  В МИГ 
членуват 5 юридически лица и 24 физически лица. 
 
Графика 1  

Учредители на МИГ „Високи Западни Родопи"  
(съотношение на представителите от трите сектора)   

 
 

Подробно описание и характеристики на състава на МИГ може да се види в Приложение № 7 – 
Описание на Състав на МИГ 
 
Б) Членовете на ОС на МИГ “Високи Западни Родопи” са основна връзка с общността на 
територията, гаранти за доброто прилагане на СМР и ключов двигател за развитието на организацията. 
Като такива те отговарят на ясно определени условия за опит, капацитет, свързаност с групата, която 
представляват, мотивацията за участие. Като гарант за това всички членове на МИГ в деня на 
учредителното събрание са представили мотивационно писмо, автобиография и Декларация, в която се 
съгласяват с основните цели и принципи на МИГ, описват и декларират качеството в което ще 
участват като член на МИГ и групата/сектора, която представляват, наличието или лиспата на 
свързаност с общински структури (Декларациите на всеки учредител виж като Приложение № 2, 
Придружителни документи) При наличие на свързаност с местната администрация, членовете на МИГ 
участват като представители на публичния сектор. Наличието на свързаност се обявява и представя 
пред МИГ при учредяване и при кандидатстване за членство. 
 
В)Основни права и задължения на членовете на МИГ включват (всички са изброени в чл. 15-16 от 
Устава на МИГ, вж. Приложение №1, Придружителни документи) 

Права 
1. да избират, номинират и да бъдат избирани в органите на Сдружението; 
2. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и неговите органи; 
3. да участват в консултативни органи; 
4. да осъществяват контрол  

Задължения: 
1. Да познават устава и целите на Сдружението, Стратегията за местно развитие и принципите 

на подхода „ЛИДЕР” 
2. Да допринасят с активни лични усилия за реализацията на целите на Сдружението, за 

прилагането на Стратегията за местно развитие и развитието на територията на Общини 
Борино и Доспат като едно цяло; 

3. Да заплащат годишен членски внос в определените с решение на Общото събрание срок и 
размер 

 Членовете на Общото събрание са представители на един от трите сектора: гражданския, 
стопанския или публичния сектор (Приложение № 2 Декларации към Учредителен акт). При 
наличие на свързаност с местната администрация, членовете на МИГ участват като 
представители на публичния сектор. Наличието на свързаност за обявява и представя пред 
МИГ при учредяване и при кандидатстване за членство (Приложение № 2, Придружителни 
документи,  Декларации за свързаност)  
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Г) Съставът, качеството на представителност и експертизата на членовете на МИГ са представени в 
Приложение № 7 “Състав на МИГ, Членовете на МИГ” 
Д) Общото събрание е върховен орган на МИГ Високи Западни Родопи. В него членуват всички 
членове на организацията. То е основен механизъм за осигуряване на представителност от основни 
групи и заинтересовани страни в територията. Основните права на ОС гарантират баланс и взаимен 
контрол с други органи на МИГ при взимане на решения. Правомощията на Общото събрание, 
задълженията и правата на членовете на МИГ бяха разработени и приети, така че да осигурят 
възможност за съхраняване на активността на членовете, осигуряване на достатъчна степен на контрол 
и участие в основни решения, касаещи функционирането на МИГ и управлението на СМР както и 
осигуряване на стабилност на волята и целите за сдружаване чрез ясни правила за приемане на нови 
членове.  
Е)Основните правомощия на Общото събрание включват (за всички правомощия, Приложение 
«Устав»):  
 Приемане на Стратегията за местно развитие; 
 Одобряване на обновяване на Стратегията за местно развитие; 
 Избиране и освобождаване членовете на Управителния съвет, приемане нови членове 
 Ежегодно приемане на програма, бюджет и отчет за изпълнението на програмата на 

Сдружението; 
 
Състав и компетентност на управителния орган на МИГ – Управителен съвет  
 
А) Управителният съвет е върховен управителен орган на Сдружението. Той представлява 
организацията и носи отговорността за изпълнение на нейните задачи. Управителният съвет към МИГ 
„Високи Западни Родопи” осъществява стратегическото управление и наблюдение на изпълнението на 
Стратегията за местно развитие 
Б) Управителният съвет се състои от 7 члена, разпределени в квоти в съотвтествие с Устава на 
организацията (виж Приложение Устав), съответстващи на трите сектора: 
-  2 ма от неправителствения сектор или 28,57 % от състава на УС на МИГ, 
- 3 ма от стопанския или 42,86 % от състава на УС  на МИГ, 
- 2 ма от публичния или 28,57 % от състава на МИГ 

 
Графика 2 

УС на МИГ „Високи Западни Родопи" 
(съотношение на представителите от трите сектора) 

 
 

В) Съгласно чл. 35 на Устава, Управителния съвет има следната основна отговорност по отношение на 
прилагане и управление на СМР (Приложение № 1 за подробно изброени отговорности и 
правомощия): 
 Внася в общото събрание проект за годишни Програма, Бюджет и Oтчет за дейността  на 

Сдружението; 
 Приема вътрешни правила и, процедури за прилагане на СМР, и носи отговорност за това; 
 Отговаря за спазването на изискванията по мерки "Прилагане на стратегиите за местно 

развитие" и "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена 
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активност за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" по 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

 Определя длъжностните характеристики на екипа  
 Отговаря за изпълнението и контрола по изпълнението на всички задачи изброени в чл. 23 (2) 

от Наредба 23, изм. от 21 май, 2010 г. 
Г) Подробно описание на отговорностите и функциите на УС за прилагане на СМР са подробно 
описани в Приложение № 23,  Наръчник с процедури за прилагане на СМР 
Д)Членовете на Управителния съвет са членове на Комисията по избор на проекти при прилагане на 
СМР в съответствие с изискванията на Наредба 23 на МЗХ 
Е) Управителният съвет работи и заседава в съответствие с ПРАВИЛА ЗА РАБОТА на УС на МИГ 
“Високи Западни Родопи” разработени след регистрация на МИГ за подобряване на ефективността на 
работа на УС (Приложение № 24 „Правила за работа на УС”) 
 
Състав и компетентност на Контролния съвет (според чл. 40 от Устава на МИГ) 
А) Контролният съвет /КС/ се състои от трима члена на Сдружението като единият е представител на 
публичния сектор  
Б) Съставът на КС се определя от ОС 
В) Контролният съвет проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и 
използване имуществото на Сдружението, като може да предизвиква и финансова ревизия, има достъп 
до всички документи на Сдружението и бенефициентите от дейността му, упражнява контрол върху 
спазването на правила и процедури в процеса на избор на проекти и тяхното изпълнение и отчитане. 
Г) Член на Контролния съвет присъства на заседанията на Управителния съвет и комисията за избор на 
проекти без право на глас като механизъм за осигуряване на прозрачност и възможност за 
допълнителен контрол. 
Д) Докладва на Общото събрание за дейността и резултатите от нея и дава становище по програмата за 
дейността, проекта за бюджет, отчетите за тях. 
Е) Получава и проверява декларациите за свързаност и конфликт на интереси. 

 
1.4. Управление на МИГ “Високи Западни Родопи”  
Принципите и структурата за управление на МИГ целят да осигурят наличие на баланс и взаимен 
контрол, същевременно наличие на достатъчна степен на оперативност и условия за ефективно 
функциониране 
 
Основните елементи в организационната структура са:  

1. Общо събрание 
2. Управителен съвет 
3. Изпълнителен Директор 
4. Комисия за избор на проекти 
5. Контролен съвет 
6. Консултативни органи – Тематични групи 

 
Подробно графично изображение/схема на организационната структура както и описание на 
взаимодействието между всички органи е приложено във Наръчник с процедури за прилагане на 
СМР  (Приложение № 23) 
 
А) Председател на УС: МИГ се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния 
съвет. Председателят на УС на МИГ се избира от ОС и това прави неговата позиция устойчива и 
значима за управлението на Сдружението. Основните правомощия на Председателя на Управителния 
съвет включват (изчерпателно са изброени в Наръчника с процедури):    
 Сключва трудови договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите 

на МИГ “Високи Западни Родопи”;  
 Свиква Общото събрание на МИГ, свиква, и ръководи провеждането на заседанията на 

Управителния съвет; 
 Отговаря за контрола върху воденето на регистри за решенията органи на МИГ контрол върху 

прилагане на всички мерки за публичност; 
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Б) Изпълнителен директор и екип:  
Изпълнителният директор е служител в висока компетнтност и отговорности, който носи 
отговорността за eежедневното функциониране на организацията, прилагането на СМР и спазването на 
изискванията на МЗХ. Тези функции изискват сериозна експертиза и за подбора на ИД са приложени 
сериозни допълнителни изисквания освен посочените в Наредба 23 на МЗХ. Изпълнителният директор 
на МИГ се избира от УС с 2/3 мнозинство. Неговата работа подлежи на контрол и процедура на 
ежегодна оценка от УС с участие на КС. Управителният съвет определя правата, задълженията му и 
договорът с Изпълнителния директор, който се сключва от Председателя на УС въз основа на 
решението на УС. Изборът на Изпълнителен директор се определя въз основа на конкурс, представени 
документи от кандидатите, доказващи, че спрямо него/нея са налице всички изисквания за заемане на 
длъжността и събеседване.   
Освен изпълнителен директор, екипът на Територия “Високи Западни Родопи” ангажиран за целите на 
управление на СМР включва експерт по прилагане на СМР, технически асистент и счетоводител. 
 
Подробно описание на позициите и изискванията към Изпълнителния директор и екипа, 
процедурите, приложени за техния подбор и подробни длъжностни характеристики са включени 
в Наръчник с процедури (Приложение № 23) 
 
Преди подписването на споразумение за последващо наемане по трудов договор всяко от лицата, 
определени за позициите на МИГ, се запознаха със съдържанието на длъжностната характеристика 
(Приложение № 21, Придружaващи документи: Длъжностни характеристики) 
Права и задължения на всички заети в управлението на МИГ са описани подробно в Наръчник с 
процедури. (Приложение № 23) 
 
1.5. Механизъм и процедури за взимане на решения от МИГ 
  
Участници във взимане на решения включват: 
 Общо събрание 
 Управителен съвет 
 Изпълнителен директор 
 Комисия за избор на проекти 

 
Процедури за взимане на решения според Устава на Територия “Високи Западни 
Родопи”  
А) Процедури за вземане на решение от Общото събрание 
Общото събрание взима решения чрез провеждането на заседания поне веднъж годишно.  
Общото събрание се свиква от: 
1) Контролният съвет на МИГ “Високи Западни Родопи” по негова собствена инициатива или 
2) Председателя на УС: 
 по инициатива на УС или  
 по искане на 1/3 от членовете на Общото събрание, отправено до Председателя на УС. 

Редът на и условия за свикване са уредени в чл. 26 от Устава на МИГ “Високи Западни Родопи” 
Заседанията са законни, ако на тях присъстват поне половината от членове на МИГ.  При липса на 
кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се 
провежда, независимо от броя на явилите се членове.  
Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на половината от присъстващите. Решения за 
изменяне и допълване на устава и за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с 
мнозинство 2/3 от присъстващите.  
 

Б) Процедури за вземане на решения от Управителния съвет 
Управителният съвет взема решения на заседания.  Заседанията на Управителния съвет се свикват поне 
веднъж на три месеца и ръководят от Председателя. За целите на управление на СМР, в Правила за 
работа одобрни от УС се договаря провеждането на заседания минимъм един път на два месеца. 
Председателят е длъжен да свиква заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му 
или по инициатива на Изпълнителния директор. Ако председателят не свика заседание на УС в 
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седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните. Заседанията са законни, ако 
присъстват поне половината от членовете на Управителния съвет.  
 Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от 
неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията  за определяне на 
ликвидатор, за разпореждане с имуществото на Сдружението, за определяне реда и за организацията на 
дейността му, включително и тази в обща полза, с мнозинство от всички членове.  
Предвид същността на организацията, необходимостта от високо ниво на партниране и доверие, в 
Наръчник с процедури се договаря изискването за квалифицирано мнозинство при решения, които 
МИГ смята че са от значение при прилагането на стратегията за развитие. Такива решения включват:  
- одобрение на правила и процедури за прилагане на СМР 
- одобрение на срокове и документи необходими за обявяване на покана за канидатстване с проекти по 
СМР 
- избор на проекти  
Разширени правила за взимане на решения, документиране и работа на УС са описани в Приложение 
№ 24, Придружителни документи Правила за работа на УС 
 
В) Процедури за вземане на решения, касаещи прилагането на СМР 
Видове решения и описание на нива на отговорности и процедури при взимане на решения по 
отношение на управление на СМР са описани в Наръчник с процедури( Приложение № 23) 
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2. Описание на процеса на разработване на стратегията – методология и 
подход  
 
2.1. Описание на процеса – подход и стъпки 
 
Процесът на разработването на стратегия за местно развитие е извършено в съответствие с: 

1.1. Методологията, целите, задачите и планираните дейности в рамките на проект № PД 50-
216/03.06.2009г. по подмярка 431-2 на Община Доспат 

1.2. Принципите на подхода „ЛИДЕР” 
1.3. ПРСР, Ос№4 ЛИДЕР 
1.4. Общите приниципи за стратегическо планиране и по конкретно използване на „стратегическа 

карта”3 и прилагане на „балансирана система от показатели”4

 
 

Подходът, който бе използван, съответства изцяло на основните принципи на подхода „ЛИДЕР”, 
дефиниран е в одобрения проект по под-мярка 431-2 и може да се определи като общностен подход на 
планиране с активно участие на основните заинтересовани страни на всяка една стъпка от 
процеса на планиране на СМР (може да се определи и като интерактивен метод на планиране5

1. Първоначалното идентифициране на основните заинтересовани (от прилагането на подхода 
ЛИДЕР и участие в ПРСР, Ос№4 „ЛИДЕР” на територията) страни, които потенциално трябва 
да участват в процеса 

). В 
съответствие с него основните стъпки в планирането на СМР бяха насочени към: 

2. Провеждане на информационна кампания, насочена към развитие на намерения за участие на 
основните заинтересовани страни в процеса на планиране на стратегия за местно развитие 

3. Планиране на СМР на основата на обективните характеристики и ресурси на територията и 
интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея. Основните заинтересовани 
страни бяха въвлечени в определяне на техните нужди и балансиране на техните интереси при 
разработването на стратегията за местно развитие чрез осигуряване на възможности за участие 
на три нива (информиране за процеса на планиране, консултиране по отношение на процеса 
на планиране и участие в процеса на вземане на решения) 

 
1. Първоначалното идентифициране на основните заинтересованите страни премина през следните 

основни стъпки: 
1.1. Първоначален анализ на заинтересованите страни в рамките на уъркшоп „Анализ на 

заинтересованите страни” с участие на териториалния екип (екип, включващ представители 
координатор и технически сътрудник и представители на партниращите по проекта за 
подготовка организации) и като следствие от него бяха идентифицирани потенциални 
заинтересовани страни и техни конкретни представители (Приложение № 20-1: Протокол от 
проведен уъркшоп) 

1.2. Последващ анализ на заинтересованите страни в рамките на проведени работни срещи на 
териториалния екип за окончателно определяне на основните заинтересовани страни  

1.3. Резултатът от тези форми на анализ беше определяне на потенциалните основни 
заинтересовани от прилагането на подхода „ЛИДЕР” и учстие в ПРСР, Ос № 4 ЛИДЕР страни 
на територията (Приложение № 20-2: „Анализ на заинтересованите страни”) 

2. Провеждане на информационна кампания, насочена към основните заинтересовани страни, 
чиито конкретни цели, свързани с планирането на СМР бяха:  

1. Познаване на подхода „ЛИДЕР” и подмярка 431-2, Ос № 4: ЛИДЕР (ПРСР) и 
2. Информиране за възможностите за участие и развитие на намерения за участие на 

основните заинтересовани страни в процеса на планиране на стратегия за териториално 
развитие 

3. Планирането на СМР бе реализирано на основата на обективните характеристики и ресурси на 

                                                 
3 Strategy Map (стратегическа карта) 
4 Balanced Scorecard (балансирана система от показатели) 
5 Местни инициативни групи и изработване на стратегии за социално-икономическо развитие на селото – Йела 
Твърданова 
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територията и интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея. Планирането и 
вземането на решения при планирането на СМР премина през процес на експертен анализ и на 
партиципативен анализ (консултиране с основните заинтересова страни) 
3.1. Експертният екип включваше: 

o екип от четирима външни експерти: 
 модератор (Методи Методиев) 
 експерт по стратегическо планиране (Ема Енева) 
 експерт по създаване на МИГ (Марина Бракалова) и  
 експерт по информация и обучение (Теодора Величкова), както и  

o екип от допълнителни външни експерти, специалисти в специфични сфери: 
 Екология/Усточиво развитие (Александър Бърдаров – анализ на профила на 

територията и SWOT анализ на съществуващата ситуация в сектора за целите на 
СМР) 

 Земеделие/Гори (Александър Бърдаров - анализ на профила на територията и 
SWOT анализ на съществуващата ситуация в сектора за целите на СМР) 

 Културно наследство (Зорица Ставрева - анализ на профила на територията и 
SWOT анализ на съществуващата ситуация в сектора за целите на СМР) 

 Туризъм(Зорица Ставрева - анализ на профила на територията и SWOT анализ 
на съществуващата ситуация в сектора за целите на СМР) 

 Росица Джамбазова – Подготовка и провеждане на уъркшопи за “Планиране 
на възможните мерки в СМР” , “Планиране на индикативно разпределение на 
бюджета” , “Планиране на процедури ” , “Планиране на оценка и мониторинг ”  

Александър Бърдаров е експерт в областта на устойчивото развитие, горски мениджмънт и Натура 
2000, Ръководител на петгодишен проект за «Опазване на глобално значимото биологично 
разнообразие в ландшафта на Родопите», финансиран от Глобалния екологичен фонд както и 
ръководител на проект за опазване на горите в България финансиран от Световната банка. 
Зорица Ставрева е експерт в областта на устойчивия туризъм, Изпълнителен директор на Българска 
асоциация за алтернативен туризъм, плнински водач и обучител по алтернативен туризъм. 
Росица Джамбазова – Изпълнителен директор на «Бизнесинкубатор Гоце Делчев», експерт в областта 
на разработването и управлението на проекти на национално и международно ниво, опит в работата с 
малък и среден бизнес и женско предприемачество. 
4. Основните заинтересовани страни бяха въвлечени в определяне на техните нужди и балансиране на 

техните интереси при разработването на стратегията за местно развитие чрез осигуряване на 
възможности за участие на три нива (информиране за процеса на планиране, консултиране 
по отношение на процеса на планиране и участие в процеса на вземане на решения) чрез 
използването на три основни инструмента: 
4.1. Териториален консултативен форум6

4.1.1. Тематични групи - постоянен консултативен механизъм (постоянна работа група с 
основно ядро от участници) за активно и ефективно обсъждане по предварително 
определена тема.  

 (ТФ) като постоянен консултативен механизъм за 
вземане на решения с конкретно представени основни заинтересовани страни, който бе 
създаден в рамките на проекта по подмярка 431-2, Ос № 4 „ЛИДЕР”, ПРСР. Решенията се 
взимат след дискусии в постоянни работни екипи/групи (които представляват основните 
заинтересовани страни) и на основата на позициите на всеки един работен екип, след това в 
рамките на целия форум. Проведени бяха три сесии на форума, свързани с планирането на 
СМР с участието на общо 123 участника, които бяха насочени към подпомагане на процеса на 
планиране на стратегия за териториално развитие (Приложение № 20-3: Протоколи от сесии 
2, 3 и 4 на ТФ, снимки). 

4.1.2. Виртуален форум - постоянен отворен консултативен механизъм в рамките на сайта на 
проекта (отворени за дискусия бяха 11 теми на ТГ с участието на общо 20 участника) и 
специално създадена google group с 22 участника (отворени за дискусия бяха повече от 

                                                 
6 ТФ е широкоразпространен механизъм за обсъждане и вземане на решения в рамките на местните общности и 
обикновено се определя като форум на общността (Community Forum) или форум за постигане на консенсус 
(Consesnus Building Forum/Meeting). В България този модел е прилаган многократно в рамките на различни 
програми като най-широко приложение намира в рамките на Програма „Форум” на Швейцарската агенция за 
регионално сътрудничество, чийто модел е използван тук 
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500 теми с участието на общо 22 участника), които бяха насочени към подпомагане на 
процеса на планиране на стратегия за териториално развитие 

5. Най-напред беше разработен Профил на територията7 (Приложение № 20 – 4: «Профил на 
територия „Високи Западни Родопи” ). Профилът на територията беше разработен на основата на 
структура, използвана в предишни етапи на прилагане на ЛИДЕР (ЛИДЕР II и ЛИДЕР+ в други 
европейски страни (Моделът за профила8

o Първоначално бяха определени основни критерии за събиране на информация, 
идентифицирани бяха широк кръг налични легитимни източници на информация на 
национално, регионално и общинско ниво (база данни, планове, проучвания, проекти), 
свързани с планирането на СМР. 

 е разработен от Роберт Лукеш, Австрия и е определен 
като добра практика в рамките на ЛИДЕР+) При изготвянето на Профила на територията: 

o След това бяха използвани като източници на информация: 
o По отношение на статистическите данни на ниво NUTS 2 и NUTS 3 главно са 

използвани официалните статистически данни, публикувани от НСИ.  
o По отношение на статистическите данни за ниво община, са използвани официални 

планови документи, статистическа информация, предоставена от местните органи на 
управление, административните документи, нормативни уредби, доклади от 
проучвания. 

 Използвани източници на информация за разработване на профила на територията: 
• Общински план за развитие на община Доспат 
• Общински план за развитие на община Борино 
• Общинска програма за опазване на околната среда на община Доспат 2009-2013г. 
• База данни от НСИ-
• Справочници с информация  на Териториално статистическо бюро-Смолян -  

използвани са данни за 2006, 2007, 2008 и 2009г. 

• Лесоустройствен план на ДГС Доспат  

използвани са 
данни за 2006, 2007,  2008 и 2009г. 

• Годишен справочник на РИОСВ Смолян за състоянието на околната среда в област Смолян -
2008г.  

• Лесоустройствен план на ДГС Борино 
• Стратегия за развитие на туризма в община Доспат 
• План за опазване на видрата в община Доспат 
• Областна стратегия за развитие на земеделието в област Смолян 
• Трансграничен план за опазване на кафявата мечка 
• План за развитие на регион Южен централен 
• Национален план за развитие на селските райони 
• Национален план за развитие на екотуризма 
• Национален план за опазване на биологичното разнообразие 
• Програма за устойчиво развитие на екомрежите в Родопите 
• Програма за развитие на алтернативно земеделие в Родопите 
• База с данни на АРО за общините, които са членове на организацията 

 
По някои теми бяха използвани качествени методи за събиране на информация. (Приложение № 20-5: 
„Проведени срещи с фокус групи” (снимки) 
По отношение на определянето на териториалните символи бе проведено проучване сред основните 
заинтересовани страни (Приложение № 20-6 „Резултати от проведено проучване за определяне на 
териториалните символи”) 
Представянето на Профила на територията пред основните заинтересовани страни беше направено под 
формата на презентации и текст – няколко работни варианта в рамките на работата на форума и 
тематичните групи, както и в бюлетина и сайта на проекта; 
 

                                                 
7 Профилът на територията беше разработен на основата на профил, използван в предишни етапи на прилагане на 
ЛИДЕР (ЛИДЕР II & ЛИДЕР+ в други европейски страни. Моделът за профила7 е разработен от Роберт Лукеш, 
Австрия и е определен като добра практика в рамките на ЛИДЕР+ (Territorial competitiveness: Creating a territorial 
development strategy in light of the LEADER experience, “RURAL INNOVATION” DOSSIER N° 6 – PART 1 
LEADER EUROPEAN OBSERVATORY) 
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6. Анализът на профила на територията включваше: 

6.1. Партиципативен анализ – в съответствие с подхода ЛИДЕР всяка една стъпка от анализа 
включваше форми на обсъждане с участие на основните заинтересовани страни в рамките на: 

6.1.1. Проучване9 (Приложение № 20-7: „Графично представяне на оценяването”), 
насочено към оценяване и анализ на основните тенденции в профила на територията 
по отношение на сегашната ситуация (2010) и ситуацията преди около 10 години 
(около 2000 год.) на основата на методология, използван в предишните стадии на 
ЛИДЕР в други европейски страни (Методологията Innovation Compass10 е 
разработен от Роберт Лукеш, Австрия и е определена като добра практика в рамките 
на ЛИДЕР+

6.1.2. Работни срещи на тематичните групи 
) 

6.1.3. Публично обсъждане (сесии на териториален консултативен форум) 
6.2. Експертен анализ (анализ от експерта по стратегическо планиране и екипа от външни 

експерти, както и от допълнителни външни експерти по определените като основни за СМР 
теми), включващ: 

o PEST(-EL)/STEP/(-EL), анализ на основните тенденции в територията в рамките на 
последните 10 години (2000-2010 год,)11

o SWOT анализ на възможностите за развитие на територията като селски район, 
,  

o Анализ на стратегическите въпроси (включително и стратегически проблеми), 
формулирани на основата на SWOT анализа 

o Определяне на ключови стратегическите въпроси, които могат да бъдат адресирани 
с ресурсите на територията и възможностите на ПРСР, Ос№4 ЛИДЕР 

o Определяне на възможните стратегии за адресиране на ключови стратегическите 
въпроси 

7. Планиране на визия и приоритети за развитие в рамките на публично обсъждане (териториален 
консултативен форум в рамките на което бяха идентифицирани възможни насоки за развитие на 
територията (Приложение № 20-8: „Предложения за визия и приоритети за развитие”) 

8. Разработване на работен вариант на стратегическа рамка, включващ: 
8.1. Идентифициране и формулиране на йерархия на целите според изискванията на МЗХ, 

включваща: 
• 2 стратегически цели  
• 5 приоритета  
• 10 специфични цели 
• 9 конкретни мерки за приложение 
• 5 организационни цели и задачи за МИГ и 3 цели за обучение и развитие 

8.2. Индикативно разпределение на бюджета 
9. Стратегическа рамка беше определена поетапно съвместно от представители на основните 

заинтересовани страни и експертния екип чрез обсъждане в тематични групи, в териториалния 
форум и в рамките на следните четири уъркшопа: 
9.1. Уъркшоп „Планиране на възможните мерки в СМР” с допълнителен външен експерт 

Росица Джамбазова (Приложение № 20-9: Протокол от уъркшоп „Планиране на 
възможните мерки в СМР”) 

9.2. Уъркшоп „Планиране на индикативно разпределение на бюджета” с допълнителен външен 
експерт Росица Джамбазова (Приложение № 20-9: Протокол от уъркшоп „Планиране на 
индикативно разпределение на бюджета”) 

9.3. Уъркшоп „Планиране на процедури за проекти” с допълнителен външен експерт Росица 
Джамбазова (Приложение № 20-9: Протокол  от уъркшоп „Планиране на процедури за 
проекти”) 

                                                 
9 Проучването беше направено на основата на методология, използван в предишните стадии на ЛИДЕР в други 
европейски страни (Методологията Strategic Area Assessment & Innovation Compass V5 9 е разработен от Роберт 
Лукеш, Австрия и е определена като добра практика в рамките на ЛИДЕР+, Strategic Area Assessment, Robert 
Lukesch, 2009) 
10  http://www.oear.at/media/downloads/InnovationCompass-V5-2009.pdf  
11 PEST/STEP анализът обикновено се прави по отношение на външната среда на системата, която се анализира, 
но в случая е направен в съответствие с насоките за такъв анализ в рамките на територията 

http://www.oear.at/media/downloads/InnovationCompass-V5-2009.pdf�
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9.4. Уъркшоп „План за оценка и мониторинг на стратегия” с допълнителен външен експерт 
Росица Джамбазова (Приложение № 20-9: Протокол от уъркшоп „План за оценка и 
мониторинг на стратегия”) 

 
10. При планирането на стратегическата рамка освен изискванията на Наредба 23 беше 

използван и подхода „балансирана система от показатели за измерване12” и свързаните 
с него „стратегически карти” (взаимоосвързани цели) и „стратегическа ориентирана 
организация” и „стратегическа ориентирана организация” (подходът е разработен и 
прилаган основно в сферата на бизнес организациите, но се прилага успешно и в 
публичната сфера и сферата на неправителствените организации като в рамките на 
ЛИДЕР+ той е адаптиран и прилаган в редица страни в Европа13

 Направление № 1: Цели за конкурентноспособно териториално развитие (включва 
стратегически цели и приоритети) 

). В съответствие с този 
подход стратегическата рамка е представена като стратегическа карта с четири основни 
направления: 

 Направление № 2: Основни заинтересовани страни (включва бенефициенти и 
“потребители”) 

 Направление № 3: Организационна ефективност (включва организационни цели и 
задачи на МИГ) 

 Направление № 4: Обучение и развитие (включва цели за развитие на компетентност 
(познания и умения) на представители на основни заинтъересовани страни) 

 
Първите две направления ще се реализират в рамките и при условията на мярка 41, а а вторите 
две направления са свързани с управлението на МИГ като организация, която ще 
реализира/прилага СМР и с развитието на компетентност (познания и умения) на ключови 
представители на основни заинтересовани страни. Т.е. те са обързани с организационните 
цели на МИГ и целите, насочени към предоставяне на методическа помощ на основните 
заинтересовани страни и ще бъдат реализирани в рамките на под/мерки 431-1 и 42.  
Всичките четири направления са обързани със система от показатели/инидикатори. 
 
Стратегическа карта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
12 Balanced Scorecard – подход, въведен от Robert Kaplan (Harvard Buseness School) & David Norton (Balanced 
Scorecard Colaborative) 
13 Подходът е разработен и прилаган основно в сферата на бизнес организациите, но се прилага успешно и в 
публичната сфера и сферата на неправителствените организации като в рамките на ЛИДЕР+ той е адаптиран и 
прилаган в редица страни в Европа - Indikatorenset für Leader 2007-2013 zur Steuerung und 
Qualitätssicherung_Handbuch, Leo Baumfeld & Luis Fidlschuster 

Визия 
 

Мисия 

Направление № 1: Цели за 
конкурентноспособно териториално развитие 
(включва стратегически цели и приоритети) 

Направление № 3: Организационна 
ефективност (включва организационни цели и 

задачи на МИГ) 
 

Направление № 2: Основни 
заинтересовани страни (включва 
бенефициенти и “потребители”) 

 

Направление № 4: Обучение и 
развитие (включва цели за развитие 

на компетентност (познания и 
умения) на представители на основни 

заинтересовани страни) 
 

http://www.oear.at/media/downloads/LEADER_Indikatoren-Set_1_1.pdf�
http://www.oear.at/media/downloads/LEADER_Indikatoren-Set_1_1.pdf�
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11. Представяне на стратегията 

11.1. Представяне и обсъждане на СМР под формата на работен вариант в обществено 
представяне и разглеждане от УС на МИГ (Приложение № 20-10: Протоколи от 
представяне пред съответните комисии към двата общински съвета – на Доспат и 
Борино) 

11.2. Представяне под формата на презентация в рамките на публично обществено 
представяне  

12. Приемане на стратегията от Общото събрание на МИГ (Приложение № 20-11: 
Протокол от Общо събрание на МИГ, 21.06.2010 г.) 
 

Информационна кампания 
(Приложение) 

 
1. За ефективно постигане на целите на информационната кампания бяха разработени постоянни 

елементи на кампанията, които да осигурят консистентност и контекст на самата кампания и да 
отразяват същността на подхода „ЛИДЕР”. Като такива бяха използвани наименование/име на 
територията, основно мото/слоган, както и основни графични елементи (лого и основни 
образи) 

1.1. Идентифицирано бе наименование Територията „Високи Западни Родопи”, различно от 
наименованието на административните единици, която тя включва (Общини Борино и 
Доспат), което се асоциира и подчертава хомогенността на територията, т.е. отразява 
определена териториална идентичност и определящите я ценности на специфичната 
териториална култура. Опредметяването на териториалната идентичност под формата на 
име и графични елементи (лого, слоган и спомагателни образи) осигури на кампанията 
възможности за развиване на специфичен имидж14

1.2. Като резултат от това бяха планирани и разработени конкретни информационни продукти и 
използвани различни комуникационните канали за достигане до основните заинтересовани 
страни в рамките на инфо кампанията 

 на територията  

2. Планирана бе информационна кампания в рамките на уъркшоп „Планиране на информационна 
кампания” (Приложение № 20-12: Протокол от проведен уъркшоп) и работни срещи на 
териториалния екип за планиране на информационна кампания (Приложение № 20-13: Мемо 
записки от проведени работни срещи), насочена към основните заинтересовани страни и като 
резултат бе разработен „План за информационна кампания” – подробно представящ каналите и 
средствата за разпространение на основните послания сред ключовите заинтоересовани страни и 
съответния очакван резултат съобразно идентифицирания интерес на всяка заинтересована страна  

3. Първата цел на инфо кампанията (информирането относно възможностите на подхода 
„ЛИДЕР”, Ос № 4 и проекта по подмярка 431-2) беше реализирана в рамките на 3 месеца чрез: 

3.1. проведени два вида информацонни срещи – секторни и териториални – проведени бяха 8  
информационни срещи, организирани в 5 населени места от територията (с осигурен 
безплатен транспорт за участие на представители от съседни села). По този начин бяха 
включени 160 представители на територията на Общини Борино и Доспат. (Приложение № 
20-14: Протоколи от проведени информационни срещи, снимки) 

3.2. в рамките на информационната кампания бяха разработени и използвани следните канали и 
продукти за информиране 

3.2.1. бюлетин – до момента са издадени 3 броя с тираж 1500 бр. всеки, които се разпространява и 
достига до различен вид заинтересовани страни –чрез общинския вестник и 
информационните точки във всички населени места, също така се разпространяват и от 
кметовете на кметства и по този начин достигат до основните заинтересовани страни – 
(бюлетина е достигнал до над 1250 семейства от територията) (Приложение № 20-15: Инфо 
материали) 

3.2.2. брошура – информационна брошура, представяща принципите и етапите на подхода 
„ЛИДЕР” и основните цели и план на работа по проекта за подготовка на територията по 
431-2, е издадена в тираж от 6000 бр. и е разпространена до основните заинтересовани 
страни чрез общинският весник и информационните точки в населените места, а  голяма 

                                                 
14 Имиджът на територията е съвкупност от и/или асоцииране с нейните хомогенни териториални характеристики 
и отразява представата на основните заинтересовани страни за уникалните характеристики на територията и 
ползите от 431-2 
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част от тях са разпространени в етапа на информационната кампания на срещите по 
населени места .  Разпространени са над 4500 бр. брошури до настоящия момент 
(Приложение № 20-15: Инфо материали) 

3.2.3. плакат – издаден е в тираж от 1200 бр. По време на информационната кампания бе 
разпространяван  от кметовете на населените места и  бе разлепван на всички определени за 
целта места във всички населени места. В информационните точки по проекта плакатите 
периодично се подменят. Плакатът използва и разпространява “образа” на територията, т.е. 
територията е представена в нейните географските граници, а в рамките на тази територия са 
“вкарвани” конкретни образи, които са типични/символни за нея. Освен “образа” на 
територията плакатът наложи името и слогана на територията. Плаката е видян от повече от 
почти всички жители на територията, преминаващи през територията и туристите, посетили 
територията) (Приложение № 20-15: Инфо материали) 

3.2.4. информационни точки – поради спецификата на територията и основните заинтересовани 
страни бяха създадени специфични канали за комуникация - информационни точки. 
Изработени и поставени бяха общо 13 табла във всички населени места на територията 
(двете обшини),  два информационни транспаранта и две дървени конструкции за поставяне 
на информационни материали на входовете на  двете общини , като периодично със 
съдействието  кметовете  се актуализират и допълват материалите, които са изложени на 
инфо таблата. В така създадените информационни точки текущо се представя актуална 
информация за а проекта, както и известия за предстоящи публични събития и нивото на 
зпълнение на дейностите по проекта (приблизително 40% от населението в съответните 
населени места е достигнало до информацията, разпространена чрез информационните 
точки, базирано на потока от хора, с които се характеризират местата, където са 
обособени точките) (Приложение № 20-16: Описание на инфо точки) 

3.2.5. уеб сайт (http://www.borino-dospat.com/) с включен към него виртуален форум – служи също 
като специфичен информационен канал в интернет пространството за предоставяне на 
актуална информация по прилагането на подхода „ЛИДЕР” в територията и среда за 
дискусия и обсъждане на основни възможности и механизми сред заинтересованите страни 
за конкурентноспособно развитие на територията. В рамките на уеб страницата бе създаден 
форум модул, който да се развие като среда за обсъждане на основни теми, свързани с 
процеса на планиране. Участници във форума са представители на основните 
заинтересовани страни – преки участници в проведените събития по планиране на 
стратегията. Уеб форумът се посещава от 20 представители на ЗС и дискусиите са 
категоризирани в общо 14 теми. Най-голяма активност във форума е отбелязана в периода 
март – май, когато са обсъждани основните теми за планиране на стратегията.   

3.2.6. Общностно събитие – „Борино – Доспат: Кои сме били и кои сме сега?” – като част от 
задачата за идентифициране на територията със символи на 16 октомври 2009 г. в гр. Доспат 
бе проведено събитие с участието на 46 представители на основните заинтересовани страни. 
Концепцията за събитието бе за последователност от дейности, които целят събиране на 
„гледните точки” на местни общностни групи за идентичността на територията – специфика 
и уникалност за конкурентноспособно развитие. Подготовката за събитието протече като 
разменно гостуване на две групи от по 15 ученици от двете общини, които заснеха 
символите (природни символи, паметници на културата, живо наследство) на съседната 
община в територията. Направените от учениците снимки бяха използвани за аранжирането 
на фото изложба по време на събитието на 16 октомври и послужиха като база за дискусия 
относно символите на територията. В резултат на събитието бяха изведени общи 
заключения за предимствата на територията за конкурентноспособно развитие.     
 

2.2. Списък на партньорите и тяхната роля в разработването на стратегията: 
 
Разработването на СМР премина през следните основни етапи, характерни принципно за 
стратегическото планиране, но съобразени с принципите на подхода „ЛИДЕР” за активно участие на 
основните заинтересовани страни на всяка една стъпка от процеса на планиране на СМР (или 
интерактивен метод на планиране15

                                                 
15 Местни инициативни групи и изработване на стратегии за социално-икономическо развитие на селото – Йела 
Твърданова 

): 
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• Подготовка за планиране на СМР  - включваше определяне и въвличане за участие на 
основните заинтересовани страни чрез информационна кампания и изработане на профил на 
територията – (Приложение Таблица с нива на участие на видовете основните заинтересовани 
страни) 

• Планиране на СМР – Включваше консултиране/съгласуване в рамките на тематичните групи, 
уъркшоповете/работилниците и териториалния форум) – (Приложение № 20-17: Списък на 
всички конкретни представители на основните заинтересовани страни, които са участвали в 
процеса на планиране на СМР) 

• Привеждане на СМР в съответствие с нормативните изисквания на Наредба 23 и 
Указанията за кандидатсване по мярка 41 и 431-2 – експертен екип 

• Приемане на СМР  - Процес на вземане на решения с участието на основните заинтересовани 
страни в рамките на териториалния форум и в рамките на УС и ОС на МИГ (Приложение № 
20-17: Списък на всички конкретни представители на основните заинтересовани страни, 
които са участвали в процеса на планиране на СМР) 

Т.е. през  всяка една стъпка от процеса на планиране експертите и основните заинтересовани 
страни преминават заедно под формата на партниране. Като резултат основните заинтересовани страни 
бяха въвлечени в определяне на техните нужди и балансиране на техните интереси при разработването 
на стратегията за местно развитие чрез участие на три нива: 
1. информиране за процеса на планиране - достигнати са над 2500 представители на територията 

директно и 40 % от населението чрез информационните материали в рамките на 
информационната кампания и създадените информационни точки по проекта 

2. консултиране по отношение на процеса на планиране („съгласуване”) – чрез участието в 
териториален екип, тематични групи и уъркшопове и териториален консултативен форум – 
Приложение № 20-18: „Съгласувателна таблица”   

3. участие в процеса на вземане на решения – чрез участието в териториален консултаивен форум, УС 
и ОС на МИГ “Високи Западни Родопи” 

 
2.3. Консултанти и фасилитатори – вътрешни и външни, участвали в разработването 

на стратегията 
 
На основата на принципите за стратегическото планиране и принципите на подхода „ЛИДЕР” за 
активно участие на основните заинтересовани страни на всяка една стъпка от процеса на планиране на 
СМР, както и съобразени с характера на проекта по под-мярка 431-2 (под-мярката е за осигуряване на 
техническа/методическа помощ за планиране на СМР и създаване на публично-частно партньорство), 
участието на експертите беше в ролите на постоянни външни експерти и допълнителни външни 
експерти.  
 
Участието на постоянни външни експерти (от списъка с обучени експерти на МЗХ) беше в следните 
роли и функции: 
 
Методи Методиев – модератор с основни функции, свързани със: 

 съчетаването и прилагането на принципите за стратегическото планиране и принципите на 
подхода „ЛИДЕР”;  

 фасилитиране на процеса на въвличане и активно участие на основните заинтересовани страни 
на всяка една стъпка от процеса на планиране на СМР; 

 осигуряване на възможности за участие и идентифициране на нуждите и балансиране на 
техните интереси при разработването на СМР; 

 участие в разработване на работни варианти на СМР; 
Ема Енева – експерт по стратегическо паниране с основни функции, свързани със: 

 Изработване и редактиране на “Профил на територията” чрез идентифициране на легитимни 
източници на информация и събиране на необходимата информация; 

 Експертен анализ (PEST, SWOT) и идентифициране на възможностите за развитие в рамките на 
съответната тема за съответната територия и в рамките на възможностите на ЛИДЕР; 

 Планирането на работни варианти на стратегическата рамка на СМР в съответствие с 
позициите на основните заинтересовани страни; 

 Разработване на работни варианти на СМР; 
Марина Бракалова – експерт по създаване на МИГ, с основни функции по планирането на 
стратегията, свързани с: 
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 Подпомагане на процеса по създаване на местната инициативна група и описанието му в 
стратегията; 

 Оказване на методическа помощ по разработването и описанието на основните процедури по 
взимане на решения за оценяване на проекти към стратегията;  

Теодора Величкова – експерт по обучение и информиране с основни функции, свързани със: 
 Подпомагане на разработването и реализирането на план за информационнта кампания;  
 Подготовка на информационни материали; 
 Участие в процеса на планиране на СМР. 

 
Участието на допълнителни външни експерти беше в следните роли и функции: 
Освен постоянните външни експерти в процеса на плнаиране на СМР се включиха и допълнителни 
външни експерти с конкретни задачи, свързани с : 
1. Преглед на „Профил на територията” и предложения за неговото редактиране и или актуализиране; 
2. Провеждане на работни срещи със съответната ТГ за извършване на партиципативни анализи 

(PEST, SWOT) и идентифициране на възможностите за развитие в рамките на съответната тема за 
съответната територия и в рамките на възможностите на ЛИДЕР 

3. Експертен анализ (PEST, SWOT, възможности за развитие на територията) на конкретни теми, 
свързани с планирането на СМР 

4. Подготовка и провеждане на  уъркшопи за  “Планиране на възможните мерки в СМР” , “Планиране 
на индикативно разпределение на бюджета” , “Планиране на процедури ” , “Планиране на оценка и 
мониторинг ”  

Като допълнителни външни експерти по горните теми се включиха: 
 

 Земеделие и гори (Александър Бърдаров)  
 Туризъм и Културно-историческо наследство(Зорица Ставрева)  
 Мерки, Бюджет и Процедури за СМР (Росица Джамбазова 

 
Ангажираните външни експерти са идентифицирани и въвлеени в дейностите на проекта на база 
експертия опит, който притежават: 

Александър Бърдаров е експерт в областта на устойчивото развитие, Горски мениджмънт и 
Натура 2000, Ръководител на петгодишен проект за «Опазване на глобално значимото биологично 
разнообразие в ландшафта на Родопите», финансиран от Глобалния екологичен фонд както и 
ръководител на проект за опазване на горите в България финансиран от Световната банка. 
Зорица Ставрева е експерт в областта на устойчивия туризъм, Изпълнителен директор на 
Българска асоциация за алтернативен туризъм, планински водач и обучител «развитие на зелен 
туризъм». 
Росица Джамбазова – Изпълнителен директор на «Бизнесинкубатор Гоце Делчев», експерт в 
областта на разработването и управлението на проекти на национално и международно ниво, опит 
в работата с малък и среден бизнес и женско предприемачество. 
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3. Описание на ситуацията 
 
3.1. Събрани и оценени данни за територията (социални, икономически, природни и 

материални ресурси и т.н.) 
 
Анализът на територия „Високи Западни Родопи" като процес включва преглед на всички данни 
относно социалните, икономическите, природните, човешките и материалните ресурси,  които са 
носители на информация и които са от ключово значение за създаване на реалистичен  профил на 
територията, отразяващ реалната ситуация откъм ресурси, възможности, заплахи, проблеми и 
тенденции на територията, с които ще разполага бъдещата МИГ.  
В основата на анализа стои идеята за развитието на територията според нейните специфика, 
възможности, потенциал и ресурси – използвани, неоползотворени, неизвестни или  пренебрегвани, с 
цел постигане на конкурентноспособно развитие на територията. 
Анализът на територията и събраната информация са обобщени и оформени в Профил на територия 
„Високи Западни Родопи", който е носител на информация за всички сфери на социално-
икономическия живот и ресурсна обезпеченост на целевата територия. 
За анализа са използвани всички легитимни информационни източници, които са носители на 
актуална, достоверна и проверима информация за двете общини Доспат и Борино. Пълния профил на 
територията е представен като приложение към СМР.  
 
„Визитна картичка” на територия „Високи Западни Родопи": 
 
Географско позициониране 
Територия „Високи Западни Родопи” е разположена в югозападната част на Родопите и 
административно попада в област Смолян. На юг територията граничи с Република Гърция, на изток с 
община Девин, на север с община Батак, а на запад с община Сатовча. Територията включва един град 
(Доспат) и 12 села. Територията се определя като високопланинска гранична територия. 
Общата площ на територия „Високи Западни Родопи ” е 455.9 км2, а гъстотата на населението е 28.8 
човека/км2

Според планирането на регионалното развитие територия „Високи Западни Родопи” е класифицирана 
като изостанал селски район, изостанал планински район и изостанал граничен район. 

.  

 
Достъпност на територията 
Достъпа до територията е само чрез автомобилен транспорт и това я прави силно зависима от 
наличието и поддържането на добра шосейна мрежа. В територията няма ЖП, воден или въздушен 
транспорт.  Основната връзка на територията с вътрешността на страната е чрез второкласен път 11-37 
Барутин - Панагюрище, и третокласен път 111-197 Девин – Борино – Доспат – Гоце Делчев. През 
територията на двете общини преминава един от основните транспортни коридори, свързващи 
югозападна с югоизточна България   - Гоце Делчев-Кърджали.  
 Тези пътни връзки са основните разпределители на транспортните потоци в територията. Връзката с 
Гърция се осъществява чрез два КПП. Разстоянието до най-близкия ГКПП „Илинден” на гръцката 
граница е на приблизително 70 км от територия „Високи Западни Родопи”, а ГКПП „Златоград” отстои 
на 110 км. В миналото е имало няколко места за преминаване от територията към Гърция – т.н. стари 
пътища към Гърция, които след 1944г. са прекъснати и не функционират в момента . Транспортната 
достъпност между населените места вътре в територията не е  на необходимото ниво.  
 
Климат 
Територия „Високи Западни Родопи” се характеризира с умерен континентален климат, с кратко и 
прохладно лято и дълга и мека зима - средната снежна покривка е с дебелина около 97 см и се 
задържа между 80 и 150 дни. 
Валежите са предимно през пролетта и есента, рядко има мъгли. 
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Таблица 3 Данни за температурата измерени през 2008г. от РИОСВ Смолян 

 
Температура Средногодишната 

температура 
Абсолютна 

минимална – 
Абсолютна 
максимална 

6,8 ° С Измерени стойности - 22,3 °C 34,6 ° C 
  
Благоприятният климат в съчетание с наличието на язовир „Доспат” и запазената природа 
благоприятства развитието на целогодишен туризъм в територията и я прави атрактивна за посещение 
от туристите. 
 
Природа 
Територията се характеризира с добре  запазена природа и много богато биологично разнообразие – в 
Територията “Високи Западни Родопи” са идентифицирани 10 типа редки, застрашени или 
изчезващи екосистеми и 9 приритетни хабитата съгласно Директивата за хабитатите, обявени 
са един резерват, една защитен местност, две природни забележителности. 
Тук се срещатв голямо обилие емблематични , редки и защитени видове като кафява мечка, видра, 
глухар, благороден елен, балканска пъстърва и др.  90 % от територията попада в мрежата Натура 2000 
(зона „Триград-Мурсалица” и зона „Родопи-Западни”), а в допълнение почти цялата територията е 
определена като Земи с висока природна стойност. Част от горите в ДГС Доспат са определени като 
Гори  висока консервационна стойност и са обект на опазване. Доказателство за природната значимост 
на територията е обявената през 2008 г. нова защитена местност - "Караджа дере". Един от най-
значимите местни ресурси са язовир Доспат с дължина 18 км и природните феномени Буйновското 
ждрело с Ягодинската пещера. Типичните за „Високи Западни Родопи” пейзажи и природни дадености, 
се считат за природна атракция и дестинация– те предлагат ландшафт, животински и растителен свят, 
възможности за различни спортове като катерене, планинско колоездене, преходи, наблюдение на диви 
животни и др. В територията се  намират множество водопади, горски извори, чешми и горски пътеки. 
Добре запазената природа и благоприятния климат предопределят туристически потенциал на района. 
Наличните природни дадености не са оползотворени и техния потенциал тепърва ще подлежи да 
валоризация. 
 
Земеделие 
Ландшафтът на територията се определя като изключително пасторален – с малки и добре 
стопанисвани ниви и ливади, обработвани по традиционен начин.  За територията са характерни  
високопланински пасища и сенокосни ливади. В територията по полупасищен начин се отглеждат овце 
и крави. В община Борино са възстановени няколко малки стада от редки, но традиционни за региона 
породи животни като Каракачанска овца и Късорого родопско говедо – породи, които не се срещат 
почти никъде другаде в България. Същевременно наличните пасища и ливади не се използват 
пълноценно и са застрашени от обрастване с хвойна и бавно превръщане в гора.  
Земеделието в територията се определя като „Полупазарно” –произвежда се основно за собствени 
нужди, а излишъка се продава.  В територия „Високи Западни Родопи” се отглеждат предимно  
картофи и Смилянски боб, а животните се отглеждат основно за млякот и месо. Високопланинското 
земеделие в съчетание със запазената природа и липсата на замърсяващи предприятия са гарант за 
високо качество и чистота на произведената земеделска продукция и предпоставка за регистрирането 
на местни производствени и географски марки, каквито в момента липсват в територията като пазарен 
механизъм. През последните 3 години се нсблюдава създаването ан биологично масиви, които са 
сертифицирани – по биологичен начин се отглеждат предимно билки, арония и малини. 
С малки изключения в територията липсват преработващи предприятия  - цикъла „суровина – краен 
продукт” не е затворен и почти всички произвеждани суровини се обработват извън територията – 
освен млякото, което се преработва в мандра в с.Борино. 
Практикуването на монокултурно земеделие, използването на некачествен посадъчен материал и 
заразени семена, голямата раздробеност на земеделските земи и липсата на комасация са сред 
основните проблемите на земеделския сектор и предопределят неконкурентоспособността на отрасъла. 
За земеделието в територията е характерно липсата на иновативност и достъп до финансиране, липса 
на специалисти,  ниска ефективност на земеделския сектор,  ниска производителност и висока 
себестойност на произведените в територията продукти,  липса на пазари и като следствие – 
изоставяне на земеделието като поминък и увеличаване площа на пустеещите  земеделски земи. В 
територията няма регистрирани терироиални или продуктови марки, липсват и действащи браншови 
организации. Голяма част от традиционните производствени практики в миналото днес са изоставени 
или застрашени от изоставяне поради липсата на финансиране и адекватна държавна политика за 
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подпомагане на подобни традиционни дейности и производствени практики. Тяхната загуба ще се 
отрази негативно на местната идентичност. 
 
Гори 
Територията е известна с едни от най-добрите горски масиви на Балканския полуостров. Цялата 
територият на ДГС Доспат е сертифицирана по системата FSC,  която сертификация е икономически 
инструмент, чрез който се гарантира устойчивото и балансирано стопанисване на горските ресурси. В 
настощяия момент все още не се изплзва ефективно пазарния механизъм”сертифицирана гора”. В 
площа на сертифицираните гори има идентифицирани близо 120 ха Гори с висока консервационна 
стойност.  Характерно за територията е голямото богаство на недървесни горски ресурси, които се 
добиват в горите и които са важна част от местната икономика – тук се срещат горски ягоди, 
боровинки, гъби, малини, къпини. Горите са източник на дивеч,  риба и дърва за огрев – добре развит е 
ловния туризъм. Освен, че са средообразуващ фактор, горите предоставят и суровината за 
структуроопределящия отрасъл в местната икономика – дърводобива и дървопреработването. В 
настоящия момент не се използва потенциала на гората от гледан точка развитието наустойчив 
туризъм – фотолов, сафарита и др.  
 
Туризъм 
Наличието на множество природни дадености,  богато културно-историческо наследство и 
благоприятен климат подпомагат развитието на туризма. В резултат туризма в територията бележи 
висок ръст на развитие  - през последните се наблюдава нарастване на туристопотока, преминаващ 
през теритроията и  голям частен инвеститорски интерес основно за изграждане на места за 
настаняване.  Характерно за територията е наличието на множество хотели, семейни къщи за гости и 
вили, а същевременно приходите от туризъм в местната икономика са минимални и не се внасят 
съответно данъци – това определя отрасъла като част от сивата икономика. 
 

Община 
Таблица 4 Средства за подслон в Територията “Високи Западни Родопи” за 2009г. по данни на ТСБ Смолян 

Регистриран

и средства за 

подслон 

Легла Легла 
деноно
-щия 
 

Реализиран
и нощувки 

 

Пренощувал
и лица 

 

Прихо-
ди от 

нощувк
и 

 

Посетител
и 

2009г. 

Дос-пат 20 380 33930 937 973 13000  

Бори-но 13 267 24030 280 629 6000 22 000 

  
Като един от основните проблеми пред  туристическото развитие на територията се отчита липса на 
качествена реклама на туристическите възможности и липсата на имидж – територията няма ясна 
визитна картичка в интернет пространството, няма разпознаваем туристически облик. Това 
предопределя краткия туристически сезон и престой на туристите в територията. Туризма в 
територията се развива без необходимото  за целта планиране и без да е изградена необходимата 
инфраструктура. 
В територията липсват разработени атракции, а част от наличните не са социализирани , местните 
традиции и обичаи не се експонират и не са включени в туристически пакети.  
Територията има много висок потенциал за развитие на различни видове туризъм, който до момента си 
остава неусвоен. 
Местния туристически бизнес няма работеща собствена организация, която да отстоява неговия 
интерес. Бизнеса работи индивидуално, не се наблюдава форма на сътрудничество както в отрасъла, 
така и между НПО и бизнеса.  
Капацитет за привличане на външни средства за туризма чрез проекти има  в двете общински 
администрации и по-активните местни НПО . 
Според експертния доклад за анализа на този отрасъл туристическия бзнес от територията няма 
установени традиции и опит за работа с туроператори. 
 
Икономика 
За територия „Високи Западни Родопи” водещите сектори в икономиката  са дърводобивната и 
дървопреработвателна промишленост, шивашката и текстилна промишленост, туризма,   селско и 
горско стопанство,  а най-голям е броя на заетите лица в държавните администрации и учреждения. 
Преобладаващите икономически субекти влизат в категориите микро- и малки предприятия. Повечето 
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предприятия работят с технологично остаряла техника с ниско КПД и имат нужда от цялостно 
обновление на машинния и технологичен парк. Сектора на услуги за населението почти не е развит.  
От Икономическите сектори най-висок ръст бележи сектора на туризма. За периода 2002-2006г. се 
наблюдава слабо увеличаване на броя на регистрираните стопански субекти в територията  
 
Таблица 5 Брой стопански субекти по общини по данни на ТСБ Смолян 
Общини/година     (Брой) 
Общини 2002 2003 2004 2005 2006 
Борино 79 96 104 104 101 
Доспат 227 245 247 228 254 
 
Инфраструктура 
Обществената инфраструктура в територията е физически и морално остаряла, а това в съчетание с 
трудния планински релеф и отдалеченост от големи градски центрове и достъпа до територията само с 
автомобилен транспорт повишава изолацията на района и територията се оформя като 
непривлекателно място за живот. В почти всички населени места липсва канализация, а там където има 
е физически остаряла и неефективна. В територията липсват пречиствателни станци за отпадни води, 
няма оформени велоалеи и паркови зони.   Всички населени места се нуждаят от благоустрояване, 
модернизиране и подобряване на цялостния облик. В територията има нужда от изграждане на места за 
отдих и почивка, от оформяне на тротоарни площи и паркоместа, Зелената система на населените 
места е в лошо състояние или въобще липсва. Повечето обществени сгради се нуждаят от ремонт и 
саниране. 
 
Демографски характеристики 
Характерен и тревожен процес за територията е намаляването на населението през последните години 
и миграция – особено на младото население в трудоспособна възраст. Миграционния процес е насочен 
към общинския център на Доспат, областния град Смолян и София. В територията вече се наблюдава 
процес на обезлюдяване на населените места. Населението в територията е предимно застаряващо. 
През последните години естествения прираст е отрицателен – „-35”, а За Територията “Високи Западни 
Родопи” за 2008г. общия прираст на населението по общини е : 
Община Борино – «-56»  
Община Доспат – «- 119» 
 
Не се предприемат мерки и стимули за привличане на заселници в територията и за задържане на 
населението. 
Населението е сравнително равномерно разпределено в територията,  но  развитието на селищната 
мрежа се определя като небалансирано.  
В територията съжителстват в голяма толерантност и допълняемост няколко религиозни общности – 
българомохамедани, турци и християни. 
Територия се характеризира със значителна безработица. Най –уязвими са групата на младежите и 
групата на лицата в пред пенсионна възраст, които са най-силно засегнати от преструктурирането на 
икономиката и затварянето на структуроопределящи предприятия в миналото. 
 
Таблица 6 Структура на безработните за 2007г. по данни на ТСБ Смолян 

Община Безработни общо 
бр. Лица до 29 г. С продължителност 

на регистр. над 1 г. 

Равнище на 
безработица в 

% 
Борино 460 65 296 20.7 % 
Доспат 447 59 223 8.0 % 

 
За 2007г.: 
Коефициента на безработица е 13,9 % за Територията “Високи Западни Родопи” 
Коефициента на заетост е 51.7 % 
Коефициента на икономическа активност е 60.1 % 
 
Населението се характеризира с ниска предприемаческа активност, консерватизъм и ниска до средна 
степен на образованост. Липсват висококвалифицирани кадри особено на мениджърско ниво.  
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Културно   и историческо наследство 
Територията е известна със своите интересни традиции и обичаи, културно-историческо наследство, 
специфична и запазена местна кухня. Характеризира се с богато живо културно наследство, което 
обаче не може да се каже, че се опазва и използва ефективно, особено по отношение на оформяне и 
представяне на местната културна и битова идентичност. Съвсем реална заплаха за територията е 
загубата на местна идентичност и замиране на старите занаяти, традиции и обичаи. Младото население 
проявява слаб интерес към запазване на местната специфика и култура.  
В територията липсва музей или по-големи етнографски сбирки, който да представят миналото и 
културата на територита. 
Културния календар на двете общини в теритроията не е популярен и не се ползва ефективно за 
привличане на туристи. 
Голяма част от КИН не е проучено и инвентаризирано. Повечето проекти, които са реализирани в тази 
област са от типа „на парче” и техния ефект е слаб и краткотраен. 
 
Услуги и качество на живот 
За територията е характерна липсата на основни услуги като спортни и детски площадки, липса на 
велоалеи и зони за отдих и почивка, липса на места за развлечения. Медицинско обслужване е 
представено от център за долекарска медицинска помощ – спешен център и общопрактикуващи лекари 
и стоматолози, липсват медицински специалисти. Транспортната обезпеченост е слаба и неефективна – 
до повечето населени места има общестен транспорт само сутрин и вечер. Липсата на услуги се 
отразява неблагориятно на качеството на живот, а това допринася за повишаване миграцията на 
младото население и същевременно  понижава инвестиционната атрактивност на територията.  
 
 
3.2. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация (тенденции за 

последните 10  години) 
 
Демографския профил на територия „Високи Западни Родопи” не се различава съществено от 
профила на съседните територии, а  дори и на национално ниво – бавно намаляване на населението 
през последните години в резултат на намалена раждаемост и  миграция, опасност от обезлюдяване на 
села, концентриране на голяма част от населението в общинските центрове, застаряващо селско 
население, липса на квалифицирана работна ръка, голяма безработица сред населението в 
трудоспособна и пред пенсионна възраст.  Само за периода 2008-2009 г. населението в територията е 
намаляло с 144 човека. До голяма степен всички тези процеси се дължат на липсата на услуги от първа 
необходимост за населението в територията и липсата на пазар за квалифицирана работна ръка. Важна 
характеристика на населението е образователното равнище. За периода 2000-2010 г. е налице 
нарастване на лицата с висше и висше специалист (полувисше) образование в територията.  
Тенденцията сред завършващите висше образование е да не се връщат в територия поради липса на 
работни места за хора с квалификация, което от една страна се отразява зле на демографската 
характеристика на територията, а от друга затвърждава процеса на „изтичане на мозъци от селските 
райони в посока областния град Смолян и София” 
 
В сферата на околната среда и природните ресурси през последните десет години се наблюдават 
няколко положителни промени, който като цяло определят промяната в положителна посока. От една 
страна е увеличен делът на защитените територии, които попадат в рамките на територия „Високи 
Западни Родопи” – има обявена една нова ЗТ.  90% от площа на територия „Високи Западни Родопи” 
попада в екологичната мрежа Н 2000, горите в територията са сертифицирани по международна 
система за качество, която гарантира устойчивото стопанисване на горските ресурси и почти цялата 
територия е класифицирана като „земи с висока природна стойност”. От друга страна чрез проекти 
има привлечени значителни средства за опазване на природата и редки, застрашени и емблематични 
видове растения и животни. През последните десет години са разработени Общинските програми за 
опазване на околната среда за двете общини и множество други местни планове и стратегии,  имащи 
отношение към опазване на природата и биоразнообразието в територия „Високи Западни Родопи” – 
Трансграничен план за опазване на кафявата мечка, План за опазване на видрата, Програма за 
устойчиво развитие на екомрежа Западни Родопи (територия „Високи Западни Родопи”). Общинските 
администрации в територията са въвели разделно сметосъбиране в по-големите населени места, което 
обаче все още не е с необходимата ефективност. За положителната промяна в посока опазване на 
околната среда има влияние и подобрената законодателна рамка на национално ниво и най-вече 
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прилагане на законодателството на местно ниво. Независимо обаче, че се полагат целенасочени усилия 
за опазване на околната среда все още се наблюдават нерегламентирани замърсявания в близост до 
туристически и водни обекти, а екологичната култура на населението се класифицира като ниска. В 
резултат на засиления инвеститорски интерес в областта на туризма и липсата на реална стратегия за 
развитие на отрасъла се създава потенциална опасност от загуба на местообитания и биологично 
разнообразие. 
 
По отношение на имиджа на територията се наблюдава положителна промяна през последните 
десет години (съгласно експертен доклад за анализ на туризма – територията е известна сред туристите 
и посетителите като регион със запазена природа, като екологично чист район с богато биологично 
разнообразие и привлекателни водни обекти. Положителен е имиджа и на голяма част от 
произвежданите в територията суровини и продукти, които се определят от потребителите с „ високо 
качество, натуралност, естественост и добър вкус”. За положителната промяна  на имиджа на 
територията се съди по повишения туристически и посетителски интерес, който се отчита в 
туристически сектор – туристопотока се увеличил 3-4 пъти съгласно експертен доклад по проекта. 
Същевременно територията няма „конкретна визитна картичка” в интернет пространството, свързва се 
предимно с язовир Доспат. Няма разработена маркетингова стратегия за развитие на туризма, която да 
обедини усилията на всички заинтересовани от развитиетот на туризма и чрез която услията д асе 
целенасочат. Рекламата(съгласно експертен доклад по проекта) за територията е откъслечна, вяла и 
индивидулна за всеки туристически обект и не създава ясен туристически блик и индивидуалност на 
дестинацията. 
 
Тенденциите в сферата на земеделието са предимно в негативна посока – от една страна почти 
цялата територия е класифицирана като земи с висока природна стойност, а от друга страна се  
наблюдава промяна в ландшафта на територията поради намаляване дела на обработваемите площи, 
изоставяне на традиционното земеделие и животновъдство като поминък и увеличаване дела на 
изоставените земеделски земи –по данни на ОССЗ Смолян . В същото време само една малка част от 
наличните природни дадености и ресурси се усвоява – недоизползван е потенциала на 
високопланинските пасища и ливади, на наличните водни обекти, на недървестните горски продукти и 
др. , а това са ресурси, които биха могли да допринесат за разнообразяване на местната икономика и 
повишаване икономическия просперитет на населението. Поради ниските изкупни цени през 
последните години силно е ограничено производството на иначе характерни за територията суровини 
като картофите и кравето мляко - в настоящия момент в територията се наблюдават предимно  
полупазарни стопанства – произвеждат за собствени нужди, а излишното количество се продава. 
Характерните за територията естествени ливади и пасища са един от най-значимите ресурси, които 
същевременно са оползотворени в най-малка степен – пасищното животновъдство почти не се 
практикува през последните години, а делът на отглежданите животни за домакинствата намалява 
главоломно с всяка изминала година – по данни на ОССЗ  Смолян през 2003г. почти всяко 
домакинство е отглеждало крава за собствени нужди, то през 2009г. едва всяко пето домакинство 
отглежда крава за покриване на нуждите на домакинството. Липсата на пазарни предимства на 
произвежданите в територията суровини и липсата на местни производствени и преработвателни 
мощности води до ниски изкупни цени на продуктите и тяхното обработване до краен продукт извън 
територията – т.е. липсва затворен цикъл на обработката на местните суровини до крайни продукти,  
чрез който да се задържи максимална добавена стойност в територията. Характерно за територията 
през последните години е желание за създаване и възстановяване на стада от традиционни за 
територията древни породи животни като Каракачанската овца и интерес за възраждане на стари 
производствени практики за производство на млечни продукти. 
 
По отношение на местната идентичност и културно-историческо наследство тенденциите за 
последните десет години са в посока загуба на специфичния облик на територията и размиване на  
духовния и културен профил на общността. Това се отдава до голяма степен на липсата на интерес и 
приемственост  от младото поколение към традициите и обичаите на предците, липсата на 
финансиране за подобни дейности , промяна в ценностната система на поколенията и липсата на кадри 
и доброволци, които да насочат усилията си в посока запазване на културната и духовна палитра на 
територията.  През последните десет години почти няма реализирани проекти, които да са директно 
насочени към опазване на културното и живо наследство в територията, а в резултат на глобалната 
икономическа криза средствата, които се отделят от двете администрации за подобни дейности са 
сведени до минимум.  
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Икономическото развитие бележи ръст през последните години - По отношение на 
икономическото развитие се наблюдава нарастване на основните икономически показатели, но в 
недостатъчна степен за създаване на стабилна и устойчива икономика - ниска е инвестиционна 
активност на местните жители и липсва приток на външни инвестиции, слабо навлизат 
информационните и комуникационни технологии във фирмите. В територията липсват изградени 
структури за подкрепа и консултиране на бизнеса  - няма бизнесинкубатори или консултантски 
центрове. 
Независимо от повишения инвеститорски интерес и увеличения брой икономически субекти през 
последните две години, нивото на икономическо развитие не се е повишило съществено, а местната 
икономика си остава силно зависима от отрасли като  дърводобива и дървопреработването. През 
последните 6 годни се наблюдава силно вариране в броя на икономическите субекти, но като цяло се 
отчита нарастване на техния брой – съгласно данни на ТСБ: 
  

Таблица 7 Брой стопански субекти по общини  по данни на ТСБ Смолян за 2007г. 

Община/година     (Брой) 
Общини 2002 2003 2004 2005 2006 
Борино 79 96 104 104 101 
Доспат 227 245 247 228 254 

 
Като размер на икономическите субекти тенденцията сочи предимно микро, малки и в ограничен брой 
средни предприятия. За икономическите субекти е характерно липса на високи технологични 
мощности и остарял машинен парк 
В територията се наблюдава засилен инвеститорски интерес основно в областта на туризма и 
дървопреработването. Средствата са насочени предимно към изграждане на места за настаняване и 
изхранване и предприятия за добив и донякъде преработка на дървесина. Това се дължи на наличието 
на привлекателен  климат и притегателни туристически обекти от една страна и изобилни дървесни 
ресурси от друга. Като негативна страна в случая може да се определи липсата на планиране за 
развитие на туристическата инфраструктура в територията – няма обособени ядра за строителство на 
бази за настаняване и ядра със забранителен режим за застрояване, което ще  доведе до презастрояване 
на определени територии и загуба на основния притегателен ресурс – пейзажа.  
 
Качеството на управлението и ролята на местната власт общността в територията определя като 
незадоволителна. Липсата на трайни и ефективни публично-частни партньорства за решаване на 
местни проблеми и минималните опити за сътрудничество със съседни общини се отчитат като 
отрицателна тенденция в управленческата визия на местната власт. В настоящия момент двете 
общински администрации Борино и Доспат реализират съвместен проект за подобряване на 
административното обслужване, финансиран по ОПАК. Сравнително голяма публичност на своите 
действия се опитват да дадат през последните години местните общински съвети чрез директно 
предаване на заседанията, организиране на срещи с избирателите и др. Местните общности отчитат 
като отрицателна тенденция в управленческата политика на местната власт и липсата на целенасочени 
и планирани усилия за привличане на младите хора в управлченческия мдоел –като консултативен 
механизъм и др.. 
 
По отношение на компетенциите се наблюдава развитие в положителна посока – от една страна 
служителите в местата администрация са си повишили познанията и компетенциите чрез участие в 
различни семинари и обучения, а от друга страна се е увеличил делът на хората от територията, 
завършващи висше образования. Негативна тенденция, която се наблюдава в тази връзка през 
последните години, е че само малка част от хората завършващи висше образование се завръщат в 
територията и прилагат наученото на местно ниво. Липсата на местен център за информация и 
консултиране оказва негативно влияние по отношение достъпа до информация, добри практики и дори 
върху възможността за работа в мрежа и обмяна на опит. По отношение на обучението проблем е 
изучаването на английски език в селата, поради липса на учители. Назначаването на учители по 
английски език или намирането на алтернативни решения като дистанционно обучение по езици в 
селата трябва да е един от приоритети на общинските администрациии и МИГ. 
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Освен това липсва адекватно професионално обучение за продължаваща квалификация или за 
преквалификация. Предвид туристическото развитие на територията е необходимо насърчаването на 
предлагането на професионално обучение в нови специалности в сферата на туризма – като 
аниматори, туристически водачи, интерпретатори и др.. 
 
Инфраструктурата в територията бележи слабо подобрение през последните десет години. 
Независимо, че цялостната визия за инфраструктурата е „технически остаряла, силно амортизирана, 
неефективна и дори липсваща” в последните години са предприети множество действия от страна на 
местните администрации за преодоляване на тези негативни черти. Има ремонтирани и санирани 
множество обществени сгради, направени са проектирания и са внесени 6 проекта за подобряване на 
пътната инфраструктура, за изграждане на канализации и пречиствателни станции на населените 
места, въведено е енергоспестяващо улично осветление и разделно събиране на отпадъците. 
Многократно е подобрена енергийната ефективност и облика на частните сгради и жилища, а това се 
отразява положително на цялостния облик на населените места и  същевременно пести ресурси.  Лошо 
впечатление прави неоползотворения потенциал на освободените от функции сгради общинска 
собственост – бивши кметства, затворени училища, бивши здравни служби, болници и др.. Този тип 
инфраструктура може да получи шанс за нов живот при подходящо планиране и намиране на 
инвеститори.  
 
Тенденциите във връзка с качеството на живот и нивото на услугите в територията се определя 
като незадоволително към негативно. В територията липсват основни услуги, които са важни за 
удовлетвореността  не само на местните жители, но и на посетителите и туристите в региона. Ясно 
осезаема е липсата на основни услуги като места за отдих, спортни площадки, сцени, кино,  
развлечения, занимания на открито, специализирани социални и детски заведения, лоша 
инфраструктура  и др.  
По отношение на социалните услуги можем да кажем, че липсват центрове за работа и развлечение на 
деца и младежи, центрове за възрастни с физически увреждания, дневни центрове за деца с 
увреждания, както и други подобни. Привличането на нестопанските организации и местния бизнес да 
работят в посока създаване на нови и атрактивни социални услуги ще повиши качеството на живот на 
общността и ще въвлече повече хора в процеса на решаване на местните проблеми . 

 
3.3. Анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите и анализ на 

проблемите 
 

В рамките на проекта една от ключовите стъпки в процеса на планиране на СМР на територия „Високи 
Западни Родопи” бе свързана с изготвянето на анализ на слабите и силните страни, възможностите и 
заплахите, въз основа на които да бъдат определени стратегическите цели, мерки и приоритети. 
Настоящия обобщен SWOT  анализ е направен като компилация на анализите на отделните теми от 
социално-икономическия живот на територията, за който анализ са привлечени външни експерти. 

SWOT  анализ на територия „Високи Западни Родопи” 
Силни страни Слаби страни 

• Богати природни и културно-исторически 
ресурси, някои с регионална и национална 
значимост  
• Запазена природа и биологично 
разнообразие  
• Наличие на язовир с разчленена и  
привлекателна брегова ивица 
• Наличие на много пещери 
• Липса на замърсяващи околната среда 
мощности 
• Голям дял на защитените територии/ зони  
• Привлекателен климат за туризъм 
• Благоприятен климат за пасищно 
животновъдство 
• Слаба степен на урбанизация и запазен бит 

• Увреждане на природното и културно-
историческото наследство и загуба на традиции  

• Ниска екологична култура сред населението и 
слаба информираност за начините на опазване 
на ОС  

• Липса на експерти и доброволци в туризма  
• Слаб интерес от страна на младото поколение 

към запазване на местния бит, идентичност и 
културното наследство  

• Силно амортизирана и/или липсваща основна 
инфраструктура (пътна инфраструктура, 
водоснабдяване и канализация)  

• Обезлюдяване на региона, застаряващо 
население  

• Недостатъчно развита социална и техническа 
инфраструктура 



33 
 

и поминък на местното население  
• Жизнени селски общности с богати 
исторически и културни традиции  
• Положителна нагласа на местното 
население към развитието на туризма  
• Достатъчен брой и с добро качество  
обекти за настаняване и хранене на туристи в 
целия регион  
• Реализирани  проекти в сферата на 
околната среда и  туризма, осъществени с 
международно финансиране  
• Наличие на неизползван общински сграден 
фонд, който може да бъде оползотворен за 
различни нужди  
• Добър потенциал за създаване на продукти 
на алтернативен туризъм, базиран на резервати 
и защитените местности 
• Възможност за развитие на алтернативен 
туризъм на основата на природно и културно 
наследство и интегриран с аграрния сектор 
• Традиции в сферата на земеделието и 
горското стопанство  
• Големи по площ горски масиви 
• Голямо разнообразие на недървесни горски 
ресурси  
• Значителен дял от територията е земи с 
висока природна стойност  
• Наличие на естествени ливади и пасища  
• Сертифицирани гори  
• Капацитет за разработване на проекти в 
местната администрация 
 
 

• Ограничено разнообразие от туристически 
продукти и атракции 

• Слабо присъствие на територията като 
туристическа дестинация в интернет 
пространството  

• Инвестиции насочени основно към изграждане 
на настанителна база 

• Слаб капацитет за усвояване на еврофондовете  
• Липса на иновационна активност 
• Липса на изградени структури в подкрепа на 

бизнеса 
• Липса на координираща структура за 

организиране и развитие на туризма 

• Сезонност на туристопотока 
• Липса на браншови организация и клъстери в 

туризма и земеделието 
• Ниско качество на социалното обслужване и 

слаб достъп на населението от селските райони 
до основни услуги  

• Влошаващо се качество на работната сила 
(нисък образователен статус, незадоволително 
участие в процеса на непрестанно придобиване 
на знания и увеличаването на квалификацията, 
дълги периоди на безработица 

• Недостиг на собствен капитал и труден достъп 
до кредити за дребните производители/ 
преработватели  

• Повишаване на безработица при групи с ниска 
квалификация и при жените, голям дял на 
продължително безработни лица 

• Слаба диверсификация на местната икономика - 
силна зависимост от продажбата на дървесина и 
от производството на картофи  

• Неефективно използване на наличните ресурси 
от недървесни горски продукти  

• Намаляващ интерес към земеделието и горското 
стопанство като възможност за трайни доходи 

• Загуба на традиционни занаяти и умения   
• Недостатъчна информираност относно 

възможностите за кандидатстване за 
финансиране  

• Липса на сътрудничество/ сдружаване между 
собственици/производители/преработватели  

• Няма регистрирани местни марки за 
произвежданите продукти или ресурси 

• Силна тенденция към загуба на традиции и 
духовен облик на територията 

• Липса на етнографски сбирки и на специални 
мероприятия за поддържане и експониране на 
културното наследство  

• Културното наследство не се включва в 
туристическите атракции и пакети 

• Беден културен календар; 
• Липса на археологическа карта на обектите в 

територията 
• Историческите обекти не са социализирани 
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Възможности Заплахи 
• Наличие на много финансови механизми за 

подкрепа на предприемачеството 
• Нарастващ интерес към предлагането на 

регионални туристически продукти и 
възможност за развитие на сътрудничество със 
съседни туристически дестинации, 
разработването и маркетинга на съвместни 
туристически продукти и услуги 

• Растящ пазар и търсене на нови туристически 
атракции и продукти, свързани с експониране 
на природата и културно историческото 
наследство 

• Възможност за откриване на нови гранични 
пунктове и трансгранични пътища, свързващи 
региона с Гърция 

• Възможност за обявяване на нови защитени 
територии, които са ключови атракции за 
развитието на екотуризъм 

• Предпоставки за сътрудничество между 
общини и институции 

• Възможности за трансгранично 
сътрудничество 

• Наличие на нови пазари в резултат от 
членството в ЕС  

• Географското положение дава добри 
възможности за развитие на нови 
икономически дейности като развитие на 
екологично земеделие и биологично 
производство 

• Общество, в което съжителстват хора с 
различен етнически произход и религия 

• Добър имидж на района като екологично чист 
 

• Забавени темпове на развитие на региона в 
следствие на икономическата криза  

• Несъвършена законова рамка, регламентираща 
опазването на културното наследство 

• Обезлюдяване на селата и застаряване на 
местното население 

• Несъвършена законова рамка в сферата на 
туризма  

• Невъзможност да се посрещне засилващия се 
интерес и търсене на нови туристически 
продукти, услуги и атракции, които да 
привличат и задържат туристите на територията 
на общината; 

• Силна конкуренция от други дестинации в 
региона и страната 

• Миграция на образованите хора и 
квалифицирана работна ръка  

• Опасност от отлив на туристи в следствие на 
лошата пътната инфраструктура на региона  

• Увеличаващи се различия между селските и 
градски райони по отношение на икономическо 
развитие, образователно равнище и достъп до 
основни услуги  

• Глобална икономическа криза и свиване на 
пазарите  

• Ниски цени на продуктите от селското и 
горското стопанство  

• Географска отдалеченост и изолираност на 
района  

• Липса на национална политика за 
остойностяване и заплащане на т.нар 
екосистемни функции  

• Липса на държавна политика за подпомагане на 
земеделието и животновъдството в планинските 
райони 

• Разпокъсаност на обработваемите площи и 
малки размери на отделните терени  

• Липса на стимули за комасация на земята 
• Бюрократични процедури за кандидатстване по 

проекти  
• Забавяне на навлизането на информационните 

технологии 
 

 
Лостове за развитие – съчетание между силни страни и възможности, които да доведат до 
справяне с проблемите и преодоляване на заплахите за развитие на територията 
 

• Богати природни и културно-исторически ресурси, запазената природа и биологично 
разнообразие, привлекателен климат, наличието на жизнени селски общности с богати исторически 
и културни традиции, достатъчна и качествена настанителна база , наличие на язовир с разчленена 
брегова ивица и множество пещери и използването   на финансовите възможности по мерките от 
ОС 3 на ПРСР, които са заложени в СМР ще доведе до разнообразяване на палитрата от 
туристически услуги в територията, създаване на нови туристически продукти и атракции и 
взаимно подпомагане в развитието на туристическия и земеделския сектор. На ниво планиранена 
СМР местната общност е дала индикации за минимална критична маса от желаещи да 
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кандидатстват с проекти към мерките от ОС 3 като използват изброените силни страни за 
територията 
 
• Наличието на благоприятен климат, запазени чисти породи и естествени високопланински 
сенокосни ливади и пасища, пазарно търсене на биологична продукция в съчетание с финансовите 
възможности по мерките от ОС 1 и ОС 3 заложени в СМР  ще подпомогне възстановяването на 
стадата от редки местни породи и развитието на традиционното пасищно животновъдство, 
характерно за територията в миналото, а финансовите възможности на мерки 323  от Регламент 
1698 на ЕО и ОС 3 ще подпомогнат възстановяването и прилагането на традиционни 
производствени и земеделски практики, опазване на селския ландшафт и превръщането на 
високопланинското земеделие в практика и възможност за производство на екологично чиста и 
биологична продукция 

 
• Наличието на жизнени селски общности и благоприятен био-климатичен паспорт и културно и 
живо наследство в съчетание с възможностите на мерките от ОС 3 , които са включени в СМР са 
предпоставка за разширено интегриране на природните и антропогенните дадености в 
предлагането на познавателни пътувания в територията, разнообразяване и промоциране на 
целогодишен календар на културните прояви, както и комплексна валоризация на местните 
културни и природни ресурси чрез включването им в туристически пакети и атракции 
 
• Наличието на неизползван общински сграден фонд, наличието на свободни терени и  
финансови възможности по мерките от ОС 3 в СМР е предпоставка и възможност за създаване и 
предлагане на социални, културни и спортни услуги за населението, привличане на инвеститори и 
творци, разнообразяване на селската икономика и подобряване на качеството на живот в 
различните населени места от територията  
 
• Изпълнение на дребно-мащабни проекти за подобряване на обществена инфраструктура с цел 
обособяване или облагородяване на обществени зелени площи, паркове и градини, детски 
площадки и съоръженията към тях, ремонт или изграждане на тротоари, открити сцени и площади 
може да се реализира като се използват силните страни на територията като «Капацитет за 
разработване на проекти в местната администрация» и финансовите възможности на ПРСР. За част 
от описаните дейности двете местни адмнистрации имат подадени вече проектни предложения в 
редица ОП. 
 
• Традициите в сферата на земеделието и горското стопанство и големи по площ горски масиви/ 
разнообразие на ресурсите, наличие на множество защитени територии в съчетание с финансиране 
по мерките от ОС 1 и ОС 3 заложени в СМР ще се използва като основа за развитие на земеделие и 
животновъдство в съчетание с туризъм –местните заинтересовани страни планират да включат 
земеделски и животновъдни дейности като атракции в туристически продукти, да работят за 
създаване на клъстери между секторите земеделие и туризъм, възстановяване на традиционни 
земеделски практики като туристически атракции и др.  
 
• Наличието на  земи с висока природна стойност и Гори с висока консервационна стойност в 
територията, липсата на замърсяващи производства и финасовите възможности на мерките от ОС1 
и ОС 3 в СМР  ще подпомогнат рзвитието на екологично  земеделие и ще подтикнат хората да 
сертифицират земи и продукти и да регистрират географски и продуктови марки, а това ще даде 
пазарни предимства на местните продукти и суровини . 

 
• Използване на благоприятните килматични условия иприродни и културни ресурси са 
предпоставка и условие за паралелно развитие на алтернативен туризъм с традиционни земеделски 
дейности, като по този начин стопаните ще увеличават доходите си, а собствениците на 
туристически обекти ще имат избор от атракции свързани с възможноти за преживявания и 
обучение в територията. За финансиране на такъв тип идеи, за  които местните хора за декларирали 
инвестиционна готовност в СМР е планирана Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности” от ПРСР 

 
• Благоприятните природо-климатични условия и финансовия ресурс на мярка 121 
„Модернизиране на земеделските стопанства” в СМР ще се използват за създаване на нови трайни 
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насаждения от алтернативни за територията култури като арония, малини, къпини, касис, 
техически култури, билки и др.  
 

Рискове пред развитието – съчетание между силни страни и заплахи 
 
• Слабия интерес от страна на младото поколение към запазване на местния бит, идентичност и 
културното наследство би могъл да се продолее чрез включване на културно-историческото и живо 
наследство в труристическите продукти и атракции и демонстрирането на ползата от неговото 
опазване за икономическия просперитет на местната общност 
 
• Опасността от презастрояване на теритроията и загубата на ценни пейзажи в резултат на 
засилен инвеститорски интерес в туризма е възможно да се балансира чрез оползотворяване на 
запазената природа и богато биологично разнообразие за  създаване на туристически атракции и 
услуги и усвояване на нови пазарни ниши, които от една страна ще привлекат туристи и ще ги 
задържат за по-дълго в територията, а от друга ще разнообразят местната икономика и ще 
демонстрират устойчиво ползване на местните ресурси 
 
• Загубата на традиционни занаяти и умения и намаляващия интерес към земеделието и горското 
стопанство като възможност за трайни доходи е съществен риск за промяна на селския пейзаж и 
местна идентичност. Нарастващия процент на  изоставените земеделски земи в резултат на липсата 
на ясна политика на държавата за земеделието в планиснките райони  би могло да се ограничи чрез 
промотиране на възможностите за развитие на биологично земеделие и пчеларство и включването 
на земеделието и туризма в общ клъстер, който да гарантира местен пазар на стоките и ислугите от 
територията 

 
Ограничения за развитието – съчетание между слаби страни и възможности 
 

• Независимо от наличието на множество финансови инструменти поради липсата на 
информация и капацитет за работа по проекти на местно ниво с финансиращи програми , не се 
привличат достатъчно сердства за решаване на местни проблеми и развитие на извънбюджетни 
дейности  
 
• Създаването ан взаимна обвързаност на секторите селско стопанство с преработвателна 
промишленост  и туризъм ще промени разпределението на бизнес структурите по видове и 
местната икономика няма да е зависима от дърводобива и производството основно на картофи.  Ще 
се насърчава развитието на пчеларство и модернизиране на земеделските стопанства, повишаване 
на рентабилността от производството и достигане на европейските стандарти.  
 
• Липсата на капацитет за кандидатсвтане с проекти сред земеделците и частния бизнес ще 
намали възможностите за диверсификация на местната икономика, която в настоящия момент е 
силно зависима от дъвродобива и картофопроизводството. Тази слаба черта може да се избегне 
чрез изграждане на информационни и консултански структури в подкрепа на бизнеса, а  и това 
допълнително ще се отрази на нивото на усвояемост на средствата от еврофондовете 
предназначени за частния сектор.  

 
• Липсата на иновационна култура ще съсредоточи голяма част от финансовите инструменти 
основно в реализирането и предлагането на стандартни/типови дейности и услуги, които не винаги 
са най-търсените в територията 

 
• Увреждане на природното и културно-историческото наследство и загуба на традиции 
ограничава възможността за разработване на нови туристически продукти свързани с местната 
идентичност и усвояването на средства за тяхното популяризиране 
 
• Лошата пътна инфраструктура и ниската екологична култура на населението са пречка за 
налагането на имидж на теритроията като дестинация за екологичен туризъм и привличане на 
финансови ресурси за рекламата на теритроията 
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Стратегически проблеми, ограничаващи конкурентноспособното развитие на територията – 
съчетание между слаби страни и заплахи 
 

• Силно амортизираната или липсваща основна инфраструктура (пътна инфраструктура, 
водоснабдяване и канализация)  и географска отдалеченост и изолираност на района затрудняват 
достъпа на туристите до него, което от една страна  създава опасност от отлив на туристи,  
задълбочава  проблема със сезонността на  туризма и прави територията непривлекателна за 
инвестиции и за живеене. Двете общински администрации в територията полагат усилия 
запреодоляването на  такъв тип проблеми чрез планиране на средства за изграждане на 
стратегическа инфраструктура и информациоонна обезпеченост на територията. За финансиране се 
разчита основно на ПРСР и ОПРР, където двете администрации са подали проекти 
 
• Проблема с обезлюдяването на територията и миграцията е свързан с ниско качество на 
социалното обслужване и слаб достъп на населението от селските райони до основни услуги. 
Увеличаващите се различия между селските и градски райони по отношение на икономическо 
развитие, образователно равнище и пазарни предимства се задълбочава от липсата на достъп до 
основни и съпътстващи услуги и намиране на иновативни решения. Решение на проблема трябва да 
се търси в създаването на местни стимули за задържане на населението и квалифицираната работна 
ръка и привличане на творци, който да се заслеват в територията. Това може да стане чрез съдаване 
на подходяща бизнес среда и зони за бизнес развитие, данъчни  стимули за заселване на хора в 
територията, предоставяне на нисколихвени заеми от банките или предоставяне на общински 
жилища за млади семейства, творци и др.. Разнообразяването на услугите в селската икномика ще 
рефлектира върху качеството на живот в селските територии и ще привлече инвеститори. 
 
• Консерватизма на местното население, недостатъчна информираност относно възможностите 
за кандидатстване за финансиране и липса на предприемачески умения са причина за 
неоползотворяване на местните ресурси и малкия процент привлечено външно финансиране за 
диверсифициране на местната икономика. За преодоляване на проблема от ключово значение ще 
бъде разпространението на информация, изграждане на структури в полза на бизнеса , обучения и 
разпространение на добри практики. Общинските администрации в територията и областните 
представителства на някои министерства (МЗХ и МРРБ) полагат услилия за подобряване на 
информационната обезпеченост свързана с финансирането на местни икономически и социални 
инициативи чрез организиране на информационни срещи, семинари и др.  
 
• Разпокъсаността на обработваемите площи и малки размери на отделните терени и 
бюрократичните процедури за кандидатстване, слабия синхрон между отделните институции и 
често променящата се законодателна рамка обуславят малкия процент на желаещите да 
кандидатстват за финансиране. В тази връзка възможно решение може да се търси в създаване на 
местни информационни и консултатски центрове, които да подпомогнат подготовката на 
документи за кандидастване с проекти и др. 

 
  
• Ниските изкупни  цени на продуктите от селското и горското стопанством водят до  
намаляване на интереса към земеделието и горското стопанство като възможност за трайни 
доходии и са предпоставка за увеличаване на дела на изоставените земеделски земи. Възможно 
ешение на такъв проблем може да е в  развитието на земделие и ХВП като допълващи сектори към 
туризма –чрез създаването на земеделски практики, които да функционират и  като туристически 
атракции , работата в клъстери, регистрирането ан местни марки и др. 
 

 
• Опасността от загуба на местната идентичност, традиции и културно-историческо наследство и 
слабия интерес на младото поколение към традициите и занаятите в територията може да се 
преодолее чрез привличането на финансови средства и създаване на доброволчески практики. 
Създаването на атрактивен културен календар на територията и включване на местния бит и 
култура в туристическите пакети и атракции ще привлече вниманието на местните жители и на 
туристите върху спецификата на територията, а местните хора ще използват специфичния местен 
облик и  индивидуалност на територията за привличане на  приходи за общността.   
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4. Цели на стратегията 
 
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие 

 
Основните интервенции за преодоляване на проблемите и подпомагане на конкурентноспособното 
развитие на територия „Високи Западни Родопи” са насочени към разнообразяване на местната 
икономика и добавяне на стойност към туризма и земеделието като ключови отрасли, което ще доведе 
до по-пълноценно усвояване на ресурсите, по-добро имиджово и пазарно позициониране на 
територията и по-добри възможности за заетост при всички социални групи.  
Природните ресурси на територията ще бъдат използвани оптимално, по начини, които не вредят на 
околната среда, които използват всички възможности и които ограничават негативните фактори. В 
резултат на анализа на територията и анализите на отделни икономически и социални компоненти и 
ресурси местната общност в територия „Високи Западни Родопи” е избрала и планира да насочи 
усилията си чрез СМР в областите туризъм и земеделие. Просперитета на туризма като отрасъл в 
последните десет години го прави отличителна характеристика и силна страна на местната икономика. 
Земеделието в територията през последните години бележи упадък, но същевременно земеделието е 
част от специфичните характеристики на теритоирята и макар в настоящия момент да се определя като 
слаба страна,  то е фактор, който определя до голяма степен пасторалния облик на района, допринася 
за опазване на местния бит и култура и е от съществено значение за опазване на местния ландшафт- 
високопланински пасища и сенокосни ливади, малки ниви с разнообразна обработка, терасирани 
площи. Чрез заложените интвервенции в СМР се предвижда да се подпомогне паралелното и 
взаимнообвързано развитие на секторите селско стопанство и туризъм,  основаващи се на местните 
възможности, нужди и природни ресурси.  
Развитието на сектора селско стопанство ще бъде придружено и от стимулация на производството на 
традиционни и биологични хранителни продукти и напитки и затваряне на преработвателно-
производствения цикъл, което ще задържи максимална добавена стойност в територията.  
Ускоряването  на процеса по въвеждане на иновации в територията и модернизация на технологичня 
парк и повишаването на  квалификациите и уменията на местните кадри  ще има положителен ефект 
върху икономика и пазарното търсене на местните продукти и услуги. 
 

Визията на местната общност по отношение развитието на територията е 
 

«Постигане на висок жизнен стандарт за населението и превръщане на територия „Високи 
Западни Родопи” в желано място за живот и почивка чрез устойчиво и конкурентно-способно 

развитие при  съхраняване на природните и културно-исторически ресурси»  
 
В тази връзка конкурентоспособното развитие на територията може да се постигне чрез изпълнението 
на две стратегически цели : 

 
За постигане на желаното състояние на вазимнообвързано и допълващо се развити ен атуризма и 
екологичното земеделие в теритроията местната общност предвижда да насочи усилията си към 
изпълнение на  следните приоритети: 
 

СЦ «Развитие на 
устойчив 
туризъм» 

 
 

СЦ «Развитие на 
конкурентоспосо
бно земеделие и 

ХВП» 
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ПРИОРИТЕТИ  
ЗА  

РАЗВИТИЕ 

I.Развитие на ефективно и екологично селско стопанство и запазване на местния бит и 
традиции 

II. Подобряване  реализацията и добавяне на стойност към земеделските продукти и 
хранително-вкусова промишленост 

III. Изграждане на цялостния имидж на територия „Високи Западни Родопи” 
IV. Развитие  на туристическия потенциал на територия „Високи Западни Родопи” 

V. Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на услугите в територията 
 

Развитието на екологично земеделие и подобряването на реализацията на местните продукти и 
суровини чрез добавяне на стойност към тях ще създаде стимули и предпоставки за запазване на 
земеделието като начин на живот в територията, ще се опазят специфични производства, кухня и 
породи животни  и като цяло ще се запази пасторалния облик и ландшафт на територията, който е 
неделима част от нейния имидж и привлекателност. Продуктите  от земеделието и развитието на 
земеделски дейности и като туристически атракции ще създаде разнообразие в местната палитра от 
туристически услуги, което ще допринесе за удължаване на туристическия престой, а чрез 
стимулиране на работата в общ клъстер на заинтересованите от двата сектора ще създаде силен 
вътрешен пазар на суровините и услугите в територията. Всички интервенции неминуемо ще 
допринесат за подобряване на качеството на живот в територията и благосъстоянието на общността, 
ще се намали миграцията и ще предотврати обезлюдяването на района и загубата на квалифицирани 
кадри и творци.  
 
4.2. Обвързаност с цели в други планови и стратегически документи – местни, 

регионални и национални 
 
Заложените в СМР цели и приоритети  са пряко обвързани и ще подпомогнат постигането на целите, 
които са заложени в  основните местни планови документи за развитие на двете общини Доспат и 
Борино– ОПР на община Доспат и ОПР на община Борино, Стратегия за устойчиво развитие на 
община Доспат като комплексна екотуристическа дестинация, ОПООС на община Доспат. СМР е 
съобразена и ще допринесе и за постигането на целите и приоритетите и в действащите регионални 
планове и стратегии, които имат пряко отношение към територия „Високи Западни Родопи”. С 
реализацията на СМР ще се получи допълняемост и добавена стойност към планираните  цели и 
дейности от местните, регионални и национални планови и стратегически документи основно в 
частите им, които засягат развитие на устойчив туризъм и конкурентно земеделие, както и развитие и 
повишаване на капацитета на общностите и поощряване на сътрудничеството като форма за споделяне 
на опит и ресурси.  
СМР на територия „Високи Западни Родопи” има едновременно надграждащ  и свързващ ефект – от 
една страна планираните в СМР  цели и приоритети за развитие в голяма степен кореспондират със 
заложените такива в плановете и стратегиите на двете общини, но с тази разлика, че по ЛИДЕР  
планирането е направено на база реално оценени местни нужди, налични ресурси и осигурено 
финансиране. Предвидените в СМР интервенции ще подсилят ефекта от реализацията на предходни 
проекти и ще добавят стойност към тях както е в случая със сертифицираните гори на територията на 
община Доспат – в СМР се предвиждат дейности, за създаване на атракции и промотиране на 
съществуващи такива –  сертифицираната гора ще се използва за развитие на познавателни турове, а 
същевременно ще се популяризира устойчивото стопанисване на гората като резултат от процеса на 
сертификация.   
 По проект за създаване на трансгранични екомрежи между България и Гърция в района на Родопите 
има създаден индикативен списък с препоръчителни дейности, чиято реализация  ще допринесе за 
устойчивото развитие на територията и на общностите в района на екомрежите. Територия „Високи 
Западни Родопи” попада изцяло в района на екомрежите и  индикативния списък с препоръчителни 
дейности пряко кореспондира с визията на МИГ за конкурентоспособно устойчиво развитие на  
територията и проекти, които съдържат такива дейности ще бъдат подкрепени финансово. 
В миналото в територията е имало няколко места за преминаване на населението между България и 
Гърция, в резултат на което територията е била район на растеж и развитие. В настоящия момент  
комуникацията и съвместното развитие и партньорство между територията и съседна Гърция е силно 
затруднена поради липсата на места за пряк достъп на общностите от двете страни на границата. В 
тази връзка по Мярка 421 се предвижда транснационално сътрудничество, чрез което  да се създадат 
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предпоставки за отваряне на ГКПП в територията и да се подобри сътрудничеството между 
общностите. 
По Мярка 421 МИГ „Високи Западни Родопи” предвижда сътрудничество и със съседни на 
територията МИГ за решаване на общи проблеми и планиране на съвместни действия както е в случая 
с МИГ „Девин”. 
Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007 – 2013/ 
Мерките, в които се пресичат интересите на сектор туризъм и сектор „Рибарство” и съответно могат да 
се финансират проекти от съвместна полза са основно в ос 3, като се отчитат  възможностите и на 
другите оси и факта, че община Доспат съвместно с общините Девин и Батак кандидатства по Първата 
покана за набиране на Декларации за  изразяване на интерес за изграждане на потенциални рибарски 
групи по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области” от приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на 
рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013г./.  
Основните цели на приоритетна Ос 3 „Мерки от общ интерес” са: 

• Подпомагане организацията на сектора, особено пазарната организация, както и на 
професионалните умения и иновациите в сектор „Рибарство” 

• Осигуряване устойчивост по отношение на естествените ресурси 
• Разпространяване на новопридобито ноу-хау, свързано със сектора 
• Промоция на продуктите от риболов и аквакултура 

Посочените цели ще бъдат постигнати посредством редица мерки от общ интерес, както следва: 
Мярка 3.1. Колективни дейности 
Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора 
Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании 
Мярка 3.5. Пилотни проекти 
Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат публични и публично-частни организации, 
научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и 
организации на производителите. 
 
Връзката между планираните цели и приоритети в СМР и планираните такива в други местни 
регионални планове и стратегии е представена  чрез извадки от тези планове в Приложение № 20-19: 
“Допълняемост на планираните в СМР интервенции  с целите и приоритетите за развитие в други  
планове и програми” 

 
4.3. Специфични цели 

Въз основа на анализа на силните и слаби страни и възможности и заплахи бе установено, че сегашната 
ситуация по отношение развитието на територията като комплексна туристическа дестинация може да 
се определи като добра, тъй като са налице обекти, ресурси и предпоставки за растеж. За земеделието 
беше установено, че има нужда от интервенции в посока неговото обвързване с развитието на туризма, 
като по този начин ще се  създаде сигурен местен пазар за голяма част от произвежданите суровини, 
реклама на местното производство и популяризиране на традиционни земеделски практики и занаяти 
като туристически атракции. В тази връзка, чрез формулираните специфични цели местната общност 
ще насочи своите усилия към преодоляване на субективните слабости и повишаване на потенциала на 
общността да оползотвори възможностите и предимствата на средата и да генерира приходи. 

 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ  

 
 

Развитие на устойчиво земеделие   
Подпомагане производството на биологични продукти и възраждане на традиционни местни 

производства и занаяти като туристически атракции 
Подобряване конкурентоспособността на  земеделските продукти и ХВП 

и работата в клъстери 
Подпомагане сертифицирането на земи и продукти и 
регистрирането на териториални и продуктови марки 

Изграждане на капацитет 
Маркетинг и реклама  на територията 

Разнообразяване на  туристически атракции и възможности 
Запазване на културно-историческото наследство и местната идентичност 

Създаване и развитие на услуги, които подпомагат и развитието на туризма в територията 
Подобряване на облика на населените места в територията 
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4.4. Цялостна стратегическа рамка 

 

Териториалното обвързване на анализите, приоритетите, целите и мерки за развитие е задължително 
условие в стратегическото планиране, което е спазено и приложено при изготвяне на стратегическата 
рамка за развитие територия „Високи Западни Родопи”. Заинтересованите страни са въвлечени във 
всеки един етап от планирането на стратегическата рамка и тя изцяло отразява тяхното виждане за 
необходимостта  интервенциите да бъдат насочени към областите туризъм и земеделие с цел постигане 
на дългосрочен ефект на развитие и просперитет на територията :  

Стратегическа цел  „Развитие на устойчив туризъм” 
Приоритет 1 

 
Изграждане на цялостния имидж на 

територия „Високи Западни 
Родопи” 

Приоритет 2 
 

Развитие  на туристическия потенциал 
на територия „Високи Западни Родопи” 

Приоритет 3 
 

Подобряване на качеството на живот и 
разнообразяване на услугите в територията 

Специфична цел 
1 
 

Изграждане на 
капацитет 

Специфична 
цел 2 

 
Маркетинг и 
реклама  на 
територията 

 

Специфична 
 цел 1 

 
Разнообразяване 
на  туристически 

атракции и 
възможности 

Специфична 
цел 2 

 
Запазване на 

културно-
историческото 
наследство и 

местната 
идентичност 

 

Специфична 
цел 1 

 
Създаване и 

развитие на услуги, 
които подпомагат и 

развитието на 
туризма в 

територията 

Специфична  
цел 2 

 
Подобряване на облика 
на населените места в 

територията  

Мярка 331 
“Професионално 

обучение и 
предоставяне на 
информация за 

икономическите 
субекти” 

 
Мярка 313 

„Насърчаване 
на 

туристическите 
дейности” 

 
Мярка 312 

 „Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 

микропредприятия
” 

 
Мярка  311 

«Разнообразяване 
към неземеделски 

дейности» 

 
Мярка 312 

„Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 

микропредприятия” 

 
Мярка 322 

 „Обновяване и 
 развитие на селата” 

 Мярка 312 
„Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 

микропредприя
тия” 

Мярка 313 
„Насърчаване на 
туристическите 

дейности” 

Мярка 323 
„Опазване и 

подобряване на 
селското 

наследство” 

Мярка 311 
«Разнообразяване 
към неземеделски 

дейности» 

Мярка 323 „Опзване и 
подобряване на селското 

наследство” 

 Мярка 323 
„Опзване и 

подобряване на 
селското 

наследство” 

Мярка 
311«Разнообразява

не към 
неземеделски 

дейности» 

 
Мярка 322 

„Обновяване и 
развитие на селата” 

  

  Мярка 323 
„Опзване и 

подобряване на 
селското 

наследство” 

   

 
 

Стратегическа цел   
„Развитие на конкурентноспособно земеделие и хранително-вкусова промишленост” 

Приоритет 1 
 

Развитие на ефективно и екологично селско стопанство и 
запазване на местния бит и традиции 

 

Приоритет 2 
 

Подобряване  реализацията и добавяне на стойност 
към земеделските продукти и хранително-вкусова 

промишленост 
Специфична цел 1 

 
Развитие на устойчиво земеделие   

  

Специфична цел 2 
 

Подпомагане производството 
на биологични продукти и 

възраждане на традиционни 
местни производства и 

занаяти като туристически 
атракции  

Специфична цел 1 
 

Подобряване 
конкурентоспособността на  

земеделските продукти и 
ХВП 

и работата в клъстери 
 
 
 

Специфична цел 2 
 

Подпомагане 
сертифицирането на земи 

и продукти и 
регистрирането на 

териториални и 
продуктови марки 
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Мярка 121 «Модернизиране на 

земеделските стопанства» 
 

Мярка 311 «Разнообразяване 
към неземеделски дейности» 

Мярка 121 «Модернизиране 
на земеделските стопанства» 

 
 

Мярка 123 
«Добавяне на стойност 

към земеделски и горски 
продукти» 

Мярка 123 
«Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти» 
 

Мярка 123 
«Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти» 
 

Мярка 123 
 «Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 
продукти» 

Мярка 121 
«Модернизиране на 

земеделските стопанства» 

  Мярка 311 «Разнообразяване 
към неземеделски дейности»  
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5. Описание на интервенции 
 

5.1.  Приоритети и описание на специфичните цели във всеки приоритет 
 
Стратегическата рамка на СМР на територия „Високи Западни Родопи” съдържа 5 приоритета и 10 
специфични цели, чрез които  ще бъдат мобилизирани усилията на местната общност и ресурсите на 
средата за постигане на желаното бъдещо състояние  - конкурентноспособно развитие на територията. 
Петте приоритета оформят петте области за интервенция,  в рамките на които целенасочените усилия 
на общността  ще доведат до постигането на двете стратегически цели „Развитие на устойчив туризъм”  
и „Развитие на конкурентноспособно земеделие и хранително-вкусова промишленост”  
Приоритет „Изграждане на цялостния имидж на територия „Високи Западни Родопи”   
Изграждането на добър имидж  на територия „Високи Западни Родопи” е от съществено значение за 
нейното трайно позициониране на туристическия пазар като привлекателна дестинация, с добро  
обслужване и разнообразни туристически възможности. В настоящия момент територията не може да 
се каже, че има разпознаваема  туристическа „визитна картичка”. Необходимо е да се предприемат 
стъпки в посока изграждане на капацитет на обслужващите кадри в туризма и изработване на 
качествена  цялостна реклама на територията и целенасочен „агресивен” маркетинг на туристическите 
възможности на територията. Конкретните намерения, водещи до постигане на желания резултат в 
този приоритет се обединяват в 2 специфични цели „Изграждане на капацитет”   и  „Маркетинг 
и реклама  на територията”. 
 
Приоритет „Развитие  на туристическия потенциал на територия „Високи Западни Родопи” 
За да бъде привлекателна туристическа дестинация територия „Високи Западни Родопи” е необходимо 
да развие и предложи на туристите разнообразни туристически атракции и възможности за 
преживявания. В тази връзка територията притежава голямо разнообразие от природни и културно-
исторически ресурси, които е необходимо да бъдат разработени, социализирани и представени на 
туристите. Местните традиции и обичаи също носят голям потенциал, който до момента  не е усвоен от 
гледна точка на туризма – ако местния бит, култура и идентичност бъдат включени в туристическите 
пакети и турове, те от една страна ще бъдат възстановени, популяризирани и най-вече ще се запазят по 
този начин. Приоритетът обединява две специфични  цели – „Разнообразяване на  туристически 
атракции и възможности” и „Запазване на културно-историческото наследство и местната 
идентичност” 
 
Приоритет „Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на услугите в територията” 
За да бъде атрактивна една територия, освен да предлага качествени и интересни туристически 
атракции е необходимо в нея туристите да има лесен достъп и до качествени стоки и услуги, които 
пряко рефлектират върху продължителността на техния престой в територията и  доброто 
преживяване. Неудовлетворените туристи подсилват лошата реклама и имидж на дестинациите. От 
друга страна за да се наложи дадена туристическа дестинация на туристическия пазар и да бъде 
атрактивна за инвеститорите,  много важно условие е улеснения достъп до тази територия и цялостния 
облик на населените места и курортните зони. В този дух е необходимо в територия „Високи Западни 
Родопи ” да се подобри транспортната достъпност, информационната обезпеченост, да  се облагородят 
обществените пространства, да се улесни поддръжката на зелените площи, а в някои населени места и 
да се създадат нови такива. Заложените специфични цели тук са „Създаване и развитие на услуги, 
които подпомагат и развитието на туризма в територията” и „Подобряване на облика на 
населените места в територията”  

 
Приоритет „Развитие на ефективно и екологично селско стопанство и запазване на местния бит 
и традиции”   
В територията почвено-климатичните условия и големия наклона на терена не са подходящи за 
развитие на интензивно земеделие. Същевременно, обаче чистия въздух, чистите почви и наличието на 
естествени високопланински пасища и сенокосни ливади правят територията подходяща за развитие на 
биологично земеделие и отглеждане на редки местни породи. Територията е с изключително 
пасторален облик и притежава бит, традиции и стари производствени практики, които е необходимо да 
бъдат запазени, възродени и популяризирани като съществена част от местната идентичност. От друга 
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страна старите производствени практики освен като източник на доходи от производство биха могли 
да се представят и като специфични за региона туристически атракции и по този начин да се подсили 
връзката между земеделието, туризма и местния бит и традиции и отделните сектори да се развиват 
интегрирано и взаимно да се подпомагат и рекламират. Приоритета има две специфични цели 
„Развитие на устойчиво земеделие” и „Подпомагане производството на биологични продукти и 
възраждане на традиционни местни производства и занаяти като туристически атракции” 
 
Приоритет „Подобряване  реализацията и добавяне на стойност към земеделските продукти и 
хранително-вкусова промишленост” 
Почти всички произвеждани в територията суровини се обработват до крайни продукти извън 
територия „Високи Западни Родопи”, т.е. цикъла „суровина-краен продукт” не е затворен и от това 
губят и производителите и местната общност. За да се преодолее този проблем и да се добави стойност 
към местните суровини е необходимо да се създадат предпоставки за обработване на суровините в 
територията чрез създаване на нови производствени мощности или чрез модернизиране на 
съществуващите такива, чрез подобряване на работата в мрежа между отделните звена от цикъла 
„суровина-краен продукт”. Съществена слабост на произвежданите в територията суровини и продукти 
е липсата на пазарни механизми за отстояване на техните високи качества. В територията е 
необходимо и съществуват естествени предпоставки за регистрирането на териториални и продуктови 
марки и сертифициране на местната продукция, така че тя да се наложи на пазара и да бъдат създадени 
механизми и инструменти за отстояване на нейните качества. За целта е необходимо да се работи в две 
посоки като специфични цели „Подобряване конкурентоспособността на  земеделските продукти и 
ХВП и работата в клъстери” и „Подпомагане сертифицирането на земи и продукти и регистрирането 
на териториални и продуктови марки” 
 

5.2. Мерки и дейности 
       
Общовалидни за всички включени в СМР мерки са следните недопустимите разходи: 
Съгласно Наредба 23 на МЗХ: 
Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 
1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и 
голф; 
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 
3. хазарт. 
(2) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 
изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); 
12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и 
окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък 
съгласно чл.4, параграф5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. 
(ОВL 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците 
върху оборота- Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване на 
заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.15, когато ползвателят на помощта не става 
собственик на съответния актив до датата на подаване на 
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заявката за окончателно плащане за същия актив. 
(3) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни премии. 
(4) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено 
наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на инвестицията, 
целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на съответната мярка. 
(5) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова 
помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ, с изключение на 
предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, архитекти и инженери. 
 
Задължително условие за всички дейности и бенефициенти, който ще бъдат финансирани чрез 
средства от мерките в СМР е те да се осъществяват в територия „Високи Западни Родопи”. 

 

За всички мерки по СМР се залага като изискване бенефициентите по проектите да имат 
постоянен адрес  - за физическите лица, и седалище – за еднолични търговци и юридически лица 
на територията на МИГ „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат! 

За постигането на целите и приоритетите на СМР винаги съществуват различни алтернативи или набор 
от действия, които целят да неутрализират първопричините за възникването на вече описаните 
проблеми. По-долу са определени основните типове мерки, които могат да допринесат за постигане на 
заложените стратегически цели и приоритети и да намалят въздействието на идентифицираните в 
SWOT анализа рискове и заплахи. Стратегическата рамка на територията съдържа мерките, които 
местната общност е планирала да бъдат включени  в СМР, за да се постигне дългосрочно  
конкурентноспособно развитие на територията.  
 

Код на мярката  

121 

Наименование на мярката  

„Модернизиране на земеделските стопанства” 

Описание на 
целите 

 

Мярката има за цел да подобри конкурентоспособността на земеделието в територия 
„Високи Западни Родопи” чрез модернизиране, на земеделските стопанства, иновации и 
въвеждане на нови технологични практики и решения. По мярката ще се подпомагат 
дейности, които ще допринесат за постигане на следните цели: 

 Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства 
чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и 
технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти; 

 Да подобри опазването на околната среда; 

 Да допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в 
земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на 
труд, хигиената и хуманното отношение към животните. 

Обхват на 
мярката  

Цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат 

Допустими 
кандидати 

І. Земеделски производители  
ІІ. Организации на земеделски производители.  

Допустими 
дейности 

 

Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериалани активи, които: 
a. Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция 

(или са изпълнени в края на периода на подпомагане, в случаи на инвестиции за 
прилагане стандартите на Общността) 

b. Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 
 
 Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи, и/или 
 Подобряване на вертикалното сътрудничеството с производителите и 

преработвателите на земеделски продукти, и/или 
 Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или 
 Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на 

ефективността на използваните при производството суровини, и/или 
 Подобряване условията на труд, и/или 
 Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и 
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другите производствени изисквания, и/или 
 Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или 
 Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на 

биологични земеделски продукти.  

Специални условия: 

* Капацитетът на техниката и оборудването за обработка на почвата и прибиране на 
реколтата подкрепяни по мярката, трябва да бъдат в съответствие с размера на 
обработваната от земеделския производител земя. 

* В съответствие с изискванията на Чл. 5, анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за 
водите, преди одобрението на всички проекти, отнасящи се за инвестиции свързани с 
разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, 
трябва да бъдат съгласувани с Регионалните структури на Министерството на околната 
среда и водите, отговорни за мониторинга и управлението на водния баланс в страната. 

* Всички проекти за производството на био-енергия и за инвестиции за създаване и/или 
презасаждане на трайни насаждения използвани за производство на био-енергия, трябва да 
включват предпроектни проучвания, включително въздействие на инвестициите върху 
околната среда.  

* Мярката е отворена за всички сектори включени в Приложение І на Договора за 
създаване на ЕО с изключение на сектор „Тютюн”.   

* Разходите свързани с нематериални активи за достигане съответствие с 
международни признати стандарти са избираеми само тогава, когато са част от по-широк 
инвестиционен проект, а не са самостоятелен проект. 

* Кандидатите за подпомагане по мярка 112 Създаване стопанства на млади фермери 
и мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране могат 
да кандидатстват по тази мярка с отделно заявление за подпомагане. 
Разходите свързани с подготовката на бизнес плановете не са допустими по мярка 121 за 
кандидатите за подпомагане по мерки 112 и 141, ако те вече имат изготвен бизнес план,  
ползвайки консултантски услуги по мярка 143. 

Допустими 
разходи 

Подкрепата по мярката ще бъде предоставяна за материални и/или нематериални 
инвестиции: 

1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана 
за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава използвана за 
опазване на околната среда (например, торосъбирателни площадки, складове за съхранение 
на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, 
съоръжения за съхранение на силаж,  и т.н.)  

Материални инвестиции (индикативен списък): 

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 
необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за: 

 опазване на околната среда, 
 съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, 
 получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските 

дейности на стопанството,  чрез използването на биомаса . 
 подобряване на енергийната ефективност. 

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други 
бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.  

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.  
5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността 

- за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на 
стопанства на млади фермери”.  

6. Инвестиции за съоръжения (например, транспортни средства, съоръжения за 
рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на 
мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии, и т.н.) и съответно 
оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за 
развъждането на пчели-майки.  

7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и 
свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната 
експлоатация. 

8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения 
и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или 
за създаване/презасаждане на трайни насаждения. 

9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като 
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камиони цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на 
продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.  

10. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване 
на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за 
капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения 
за съхраняване/опазване на водата, и т.н. 
Материални инвестиции, свързани с новите предизвикателства: 

11. Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС, отнасяща се за защита 
на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници, включително 
за инвестиции за подобряване на ефективността на използваните азотни торове и за 
подобряване на съхранението на оборския тор.  

12. Инвестиции свързани с производството на мляко. 
13. Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната 

ефективност (например използването строителни материали, които намаляват топлинните 
загуби) 

14. Инвестиции свързани с производството на биогаз посредством използване на 
органични отпадъци получени от земеделската дейност на стопанството и местно 
производство; 

15. Инвестиции свързани с производството на електричество или топлинна енергия 
посредством преработка на биомаса включително строителство или обновяване на складове 
за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската им дейност);  

16. Създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, 
използвани за производство на био-енергия; 

17. Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии (например системи 
за напояване подобряващи ефективното използване на водата), водоспестяващо оборудване 
и в оборудване и съоръжения за съхранение на водата водещи до подобряване на 
управлението на водите; 

 
Нематериални инвестиции:

1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като: 
  

 Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 
2005;  ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 
19011: 2002; ISO 27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и 
др.); 

 Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки)16

 Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства . 
; 

2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и 
изпълнение на проекта. 

3. Закупуване на софтуер.  
4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, 

инженери и консултантски услуги 
 

Недопустими 
разходи 

 

Съгласно Наредба 8 регулираща прилагането на мярка 121: 
(1) Недопустими за финансова помощ са разходи за: 
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 
2. данък добавена стойност, който подлежи на възстановяване; 
3. за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е 
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък 
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност; 
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и 
разходи, свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя; 
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 
6. принос в натура; 
7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии; 
8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е 
изпълнил условията и реда на чл. 26, ал. 10 и 11 или не е спазен ЗОП/НВМОП; 
9. търговия на дребно; 
10. закупуване на права за производство на земеделска продукция; 
11. закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане; 
12. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, 
включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; 

                                                 
16 Сертифицирането по НАССР не е допустим разход по мярката. 
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13. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по 
други международно признати стандарти; 
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна; 
15. плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии; 
16. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено 
създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в 
противоречие с целите на мярката. 
 (2) Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в 
случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства 
на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 
преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес 
план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието 
 
Съгласно Наредба 23: Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 
изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз 
(ЕС); 
12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 
действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не 
подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата 
директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно 
хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота - Обща 
система на ДДС: единна основа за изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване 
на заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и 
оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, когато ползвателят на помощта не 
става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно 
плащане за същия актив. 
(3) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни 
премии. 

Финансови 
параметри за 
проектите 
(минимален и 
максимален 
размер)  

 

 (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 3500 евро. 
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на 
СМР за един кандидат е левовата равностойност на 50 000 евро. 
(3) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на 
ПРСР(2007 - 2013) не трябва да надвишава размера по ал.2 за кандидатите и/или 
ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на 
Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). 

Размера на 
финансовата 
помощ (в % за 
различните 
видове 
бенефициенти)  

 Финансовата помощ е в размер на: 
1. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони 
и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 
2. 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от 
необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа 
Натура 2000; 
3.50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани 
райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 
4. 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не отговарят на 
условията от т. 1 до т. 3 включително. 
Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 % за: 
1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко; 
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2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на 
земеделското стопанство на кандидата; 
3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични 
отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно 
производство; 
4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия 
посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за 
биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на 
кандидата); 
5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, 
използвани за производство на биоенергия; 
6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за 
съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството 

Критерии за 
избор на 
проекти 

 

* Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители съгласно 
закона за подпомагане на земеделските производители 

* Икономическия размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 
икономическа единица 

*  Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална помощ по схемата за 
единно плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за 
подпомагане по марка 141 

* Кандидатите юридически лица трябва да са получили минимум 50% от общия доход 
за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или 
услуги директно свързани със земеделските дейности 

* Кандидатите трябва да представят бизнес план като част от процедурата за 
кандидатстване, бизнес планът трябва да съдържа подробно описание на планираните 
инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането 
на проекта ще доведе до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство.  
  

* Бизнес плановете на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост 
ще бъдат оценени въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със: целите, 
дейностите и изискванията, включително финансови, на мярката;  

* За всички проекти със задоволителни бизнес-планове ще бъде направена селекция, 
следвайки подбюджетите по мярката и чрез даване на приоритет на кандидатите, които: 

- са млади фермери – 35 точки 

- не са получавали подкрепа от Общността за подобна инвестиция – 15 точки; 

- предвиждат в проекта  подобряване на възможностите за производство, преработка и 
маркетинг на биологични земеделски продукти или производство на екологично 
чиста земеделска продукция – 25 точки 

- предлагат проект в сферата на „новите предизвикателства” – 25 точки. 

Минимална 
помощ 

 

Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 
средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години. 

Индикативен брой проекти, които ще се подкрепят по Мярка 121 – 3 бр. 
 
Код на мярката 

123 
Наименование на мярката 

 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”  

Описание на 
целите 

 

• Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 
конкурентноспособността на предприятията в хранително-преработвателната и 
горската промишлености чрез:  
 по-добро използване на факторите за производство, 
 въвеждане на нови  продукти, процеси и технологии,  
 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост. 
• Постигане на съответствие със стандартите на Общността. 

• Подобряване опазването на околната среда.  
(2) Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 
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предприятието чрез: 
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 
използването им, и/или 
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или  
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 
г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или 
д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), 
и/или 
ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни 
източници, и/или 
з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или  
и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 
й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на 
първични земеделски биологични продукти, и/или 
к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните. 

 
Обхват на 
мярката 

Цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат 

Допустими 
кандидати 

 

Финансова помощ се предоставя на еднолични търговци или юридически лица, които са: 

1. микро-, малки или средни предприятия; 
2. междинни предприятия - предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-
малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро. 

• Кандидатите за финансова помощ трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или 
общинско участие. 

• Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите. 

• Кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна 
регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата 

Допустими 
дейности 

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори: 
1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг 
на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка 
и/или маркетинг на маслиново масло; 
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с 
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия; 
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
9. гроздова мъст, вино и оцет; 
10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от 
растителни и животински продукти. 
(2) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал.1, за чиято 
преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 по 
чл. 32 от Договора за създаване на ЕО, наричано за краткост приложение № 1. 
(3) Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски 
продукти. 
(4) Финансовата помощ по ал. 3 е за инвестиции, свързани с използване на дървесината 
като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната 
преработка и без производството на мебели, съгласно приложение № 2. 
(5) Финансова помощ по ал. 3 се предоставя само за микропредприятия. 

(6) Всеки ползвател на помощта може да кандидатства за помощ по нов проект след 

окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ 
за предишен проект, във всеки един от следните случаи: 

1. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на тази наредба; 

2. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 16 от 2001 г. за 
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условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване 

преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по Специалната 

предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и 
селските райони в Република България (Наредба № 16 от 2001 г.). 

(7) Финансова помощ по реда на тази наредба не се предоставя за преработка и/или 

маркетинг на риба и рибни продукти. 

Специфични условия/изключения: 
• Подкрепа се предоставя за инвестиции за постигане на съответствие с 

нововъведени стандарти на Общността  само за микро предприятия.  В този случай 
ще се осигурява инвестиционна подкрепа за въвеждане на стандарта за не повече 
от 36 месеца от датата, на която стандартът става задължителен за предприятието. 
Приложимият стандарт трябва да бъде въведен от микро- предприятието преди 
края на гратисния период.  

• Допълнителна подкрепа се предоставя за инвестиции за постигане на съответствие 
със стандартите на Общността за предприятия в секторите „месо” и „мляко”. 
Които имат преходен период за постигане на съответсвие с действащи стандарти 
по края на 2009 година. Допустими за подпомагане са предприятия, които към 
датата на кандидатстване са включени в представения от НВМС и одобрен от ЕК 
актуален списък 

• Подкрепата за инвестиции, свързани с ползването на дървесината като суровина, 
ще бъде ограничена до работни операции преди индустриалната преработка. 

• Сектор „тютюн” е изключен от подкрепа. 
• Подкрепа няма да бъде предоставяна на предприятия изпитващи трудности, както 

е дефинирано в Насоките на Общността за Държавна помощ за спасяване и 
преструктуриране на фирми, изпитващи затруднения. 

• Подкрепа няма да бъде предоставяна за изграждане и/или модернизиране на 
държавни лаборатории. Подкрепа ще се предоставяка само за 
изграждане/модернизиране на лаборатории, които са собственост на 
кандидатстващото предприятие, разположени са в негова сграда и се използват за 
собствените продукти на предприятието. 

• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници са 
допустими ако се отнасят за нуждите на предприятието, и/или за производство на 
енергия за продажба чрез преработка на растителна и животинска първична и 
вторична биомаса от продукти описани в Приложение І от Договора за ЕС  

• Всички проекти за производство на био-енергия за продажба трябва да включват 
пред-проектни проучвания. 

• Когато организацията на общия пазар, включително схемите за директно 
подпомагане, финансирани от Европейският земеделски фонд за гарантиране 
(ЕЗФГ) налагат ограничения върху производството или върху подпомагането на 
Общността на равнището на отделно преработвателно предприятие, инвестиции 
които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения няма да 
бъдат подкрепяни по мярката. 

• Когато в резултат на проекта се увеличава капацитета на производството, 
кандидатът по мярката трябва да демонстрира пазарен потенциал на готовата 
продукция  и наличие на суровини за преработка. 

• Разходите свързани с нематериални инвестиции за постигане на съответствие с 
международно признати стандарти са допустими само когато са част от 
инвестиционен проект, не като самостоятелен проект 

 
Подкрепа за търговия на дребно не е допустима. 

 
Допустими 
разходи По мярката ще се подкрепят предприятия (вкл.пазари на производители)  за инвестиции 

както следва: 

• Изграждане, придобиване (не може) и модернизиране на сгради и други 
недвижими активи необходими за производството и маркетинга, 

Материални инвестиции-индикативен списък 
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• Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производството, преработката и маркетинга в т.ч. за: 

 преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, 
 производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, 
 опазване на околната среда,  
 производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, 

включително чрез преработка на растителна и животинска първична и 
вторична биомаса,  

 подобряване на енергийната ефективност; 
 подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и 

храните. 
• Закупуване на специализирани транспортни средства, като например хладилни 

превозни средства за превоз на суровините и/или  на готовата продукция и т.н., 
• Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието, 
• Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 

Общността,  
• Материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на 

Общността за предприятия с преходен период в секторите “мляко и млечни 
продукти” и “месо и месни продукти”, 

 Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като: 
Нематериални инвестиции-индикативен списък: 

• въвеждане на системи за управление в предприятията (напр. ISO 9000:2005;  
ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001;  ISO 
19011:2002; ISO 27001; включително системи за управление, базирани на 
информационни технологии и др.), 

• подготовка за сертификация по НАССР17

• въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в предприятията. 

 (Анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки), 

 Закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта, директно свързан с мярката, 

 Закупуване на софтуер,  
 Общи разходи, като пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти и 

консултанти и други общи разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на 
дейностите по проекта (стойностите на общите разходи са упоменати в Раздел 
5.1.2. на ПРСР).  

 
Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 
1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 
катерене и голф; 
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 
3. хазарт. 

Недопустими 
разходи 

Съгласно Наредба 18 за прилагане на мярка 123: 
Финансова помощ не се предоставя за разходи за: 
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 
2. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет 
действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък 
съгласно чл.3, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност; 
3. лизинг, с изключение на финансов лизинг; 
4. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка; 
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 
6. принос в натура; 
7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии; 
8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил 
условията и реда на чл. 23, ал. 19; 
9. търговия на дребно; 
10. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и 
по други международно признати стандарти; 
11. закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната 
им стойност; 

                                                 
17 Сертификацията по НАССР е недопустима за подкрепа по тази мярка. 
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12. плащания в брой; 
13. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите 
на финансов лизинг; 
14. закупуване на активи по чл. 23, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 10 чрез финансов лизинг, когато не 
са спазени условията на чл. 23, ал. 2; 
15. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено 
създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в 
противоречие с целите на мярката; 
16. рутинна поддръжка на активи, получили инвестиционна подкрепа. 
(2) Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в 
случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства 
на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 
преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес 
план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието. 
(3) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции, които представляват обикновена 
подмяна. 
 
Съгласно Наредба 23:  
(1) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви 
за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, 
с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз 
(ЕС); 
12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 
действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не 
подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата 
директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно 
хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота - 
Обща система на ДДС: единна основа за 
изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени 
по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване 
на машини, съоръжения и оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, 
когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на 
подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив. 
(2) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение 
на разходи за застрахователни премии. 

Финансови 
параметри за 
проектите 
(минимален и 
максимален 
размер)  

 

(1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 10 000 евро. 
 (2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 75 000 евро. 
 (3) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на 
СМР за един кандидат е левовата равностойност на 200 000 евро.  
 

Размера на 
финансовата 
помощ (в % за 
различните 

(1) Финансовата помощ е в размер 60 на сто от общите допустими разходи по проекта за 
микро-, малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 на сто от 
общите допустими разходи по проекта за инвестиции във: 
1. сектор мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или 
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видове 
бенефициенти)  

маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
2. сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и 
вторична биомаса от растителни и животински продукти; 
3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 
за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието; 
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството; 
5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието. 
(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата 
помощ се осигурява от кандидата. 
(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма 

Критерии за 
избор на проекти 

 

* Бизнес плановете на всички кандидати, които изпълняват критериите за 
допустимост ще бъдат оценени въз основа на съответствието на заявлението за 
подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, включително финансови, на мярката;  

* За всички проекти със задоволителни бизнес-планове ще бъде направена селекция, 
следвайки подбюджетите по мярката и чрез даване на приоритет на проекти, които 
включват: 

- инвестиции насочени директно за опазване на околната среда (над 30% от 
допустимите инвестиционни разходи са директно свързани с опазване на 
компонентите на околната среда) – от 15 до 40 точки в зависимост от степента на 
свързаност на разходите  

- инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделски производители и 
преработвателни предприятия от хранително-преработвателната промишленост – 
25 точки   

- инвестиции за производство на био-енергия и за подобряване на енергийната 
ефективност (над 30% от допустимите инвестиционни разходи са директно 
свързани с производство на биоенергия и/или за подобряване на енергийната 
ефективност) – от 15 до 35 точки в зависимост от степента на свързаност на 
разходите  

- инвестиции за подкрепа на микро- и малки предприятия и на  предприятия – за 
микро предприятия 10 точки, за малки – 5 точки. 

Минимална 
помощ 

 

Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 
средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години. 

Индикативен брой проекти по Мярка 123 – 3бр. 

Код на мярката 

311 

Наименование на мярката 

„Разнообразяване към неземеделски дейности” 

Описание на 
целите 

 

• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, чрез земеделския 
сектор; 

• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите 
на населението от селските райони; 

• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм  в селските райони. 

Обхват на 
мярката  

Цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат 

Допустими 
кандидати 

 

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в 
неземеделски дейности. 
 
(1) За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица 
(ЮЛ), които: 

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; 
2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) 
и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия; 
3. имат седалище или клон със седалище на територия  „Високи Западни Родопи” – общини 
Борино и Доспат 
4. са микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл.3 от Закона за малките и 
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средните предприятия; 
5. имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от 
земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани 
със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно 
свързана с извършването на тези дейности и услуги; 
6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 
(2) За едноличните търговци по ал. 1, които не са регистрирани или са регистрирани през 
годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски производители по 
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 
производители и/или като тютюнопроизводители, 
регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, се признават 
обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 5 и ал. 3 като физически лица. 

Допустими 
дейности 

 

Индикативен списък на областите за разнообразяване:  
• Развитие на селски туризъм: 

- Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително 
семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); 

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се 
подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в 
съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 
07.01.2005 г. към Закона за туризма). 

- Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите 
възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за 
свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за 
любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и 
т.н.);  

- Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, 
културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, 
изложения на закрито и открито), и т.н.  

• Местно занаятчийство:  
- Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители  в занаятчийски дейности).  

• Развитие на социални услуги за  населението в селските райони; 
- Грижи за деца, за възрастни хора и т.н.; 

• Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 
123 и крайният продукт не е включен в  Приложение І на Договора за създаване на 
ЕО; 

• Производство и продажба на възобновяема енергия: 
- слънчева, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на био-

горива); 
- био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско 

стопанство ; 

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават. 
 
Няма да се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, 
раздели, групи или дейности:  
1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1; 
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури; 
3. въгледобив; 
4. стоманодобив; 
5. производство на синтетични влакна; 
6. залагания и хазарт; 
7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти; 
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу 
възнаграждение; 
9. производство и продажба на биогорива от биомаса; 
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, 
водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават; 
11. производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото 
земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават; 
12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за 
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голф, скално катерене и лов; 
13. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и 
горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. / 
ДВ, бр. 61 от 2008 г./ в случаите когато кандидатът е микропредприятие по смисъла на 
Закона за малки и средни предприятия. 
 
Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 
1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 
катерене и голф; 
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 
3. хазарт. 
 

Допустими 
разходи 

Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за 
постигане целите на проекта: 
1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 
недвижима собственост; 
2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с 
дейността; 
3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и 
специализирана техника до пазарната им стойност; 
4. закупуване на коне за неземеделска дейност; 
5. общи разходи: 
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 
б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, 
разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на 
патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по 
проекта. 
 

Недопустими 
разходи 

 

Съгласно Наредба 30 за прилагане на мярка 311: 
Недопустими за финансово подпомагане по няредбата за мярка 311 са разходи за: 
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на земя и сгради; 
3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет 
действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък 
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност; 
4. лизинг, с изключение на финансов лизинг; 
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки; 
6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 
7. принос в натура; 
8. плащания в брой; 
9. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите 
на финансов лизинг; 
10. закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен 
софтуер и специализирана техника), и превозни средства чрез финансов лизинг, когато 
ползвателят на помощта не стане собственик на съответния актив преди датата на подаване 
до РА на заявката за окончателно плащане; 
11. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено 
създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в 
противоречие с целите на мярката. 
Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в случаите, 
когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки 112 "Създаване на стопанства на 
млади фермери" и/или 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 
преструктуриране" от ПРСР и бизнес планът за настоящия проект е изготвен от 
Националната служба за съвети в земеделието, съгласно разпоредбите на Наредба № 10 от 
3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна. 
 
Съгласно Наредба 23: 
(1) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
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2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви 
за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, 
с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз 
(ЕС); 
12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 
действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не 
подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата 
директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно 
хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота - 
Обща система на ДДС: единна основа за 
изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени 
по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване 
на машини, съоръжения и оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, 
когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на 
подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив. 
(2) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни 
премии. 
 

Финансови 
параметри за 
проектите 
(минимален и 
максимален 
размер)  

• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро; 
• Максимален размер на общите допустими разходи е левовата равностойност на  

100 000 евро на проект  
• Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на 

СМР за един кандидат е левовата равностойност на 200 000 евро. 
 

Размера на 
финансовата 
помощ (в % за 
различните 
видове 
бенефициенти)  

Финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените разходи  
(2)Финансовата помощ за проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни 
източници е в размер на 80 % от одобрените разходи, но не повече от левовата 
равностойност на 200 000 евро. 
(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма 

 

 
Критерии за 
избор на проекти 

 

В Проектните предложения на всички кандидати, които изпълняват критериите за 
допустимост ще бъдат оценени въз основа на съответствието на заявлението за 
подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, включително финансови, на мярката;  

* За всички проекти със задоволителни предложения ще бъде направена селекция, 
следвайки подбюджетите по мярката и чрез даване на приоритет на проекти:  

- за развитие на интегриран селски туризъм – 25 точки 
- за енергия от възобновяеми източници – 10 точки 
- за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, 

регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия – 10 точки 
- представени от жени (за ЕТ) – 15 точки 
- представени от млади фермери (за ЕТ) – 10 точки  
- представени от кандидати, които никога до сега не са били подпомагани от 

Европейския съюз за изпълнението на подобен проект – 10 точки; 
- Проекти, които се реализират в повечe от едно населено място в територията 

– 20 точки 
- За проекти с предоставен по-голям личен принос от страна н акандидата – 15 точки  

Минимална Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 
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помощ 

 

средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години. 

Индикативен брой проекти, които ще се финансират по Мярка 311 – 2бр. 
 

Код на мярката 
312 

Наименование на мярката 

„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 
Описание на целите 

 

• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски 
микропредприятия в селските райони;  

• Насърчаване на предприемачеството в селските райони; 

• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм. 

Обхват на мярката  

 

Цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат 

Допустими 
кандидати 

 

 (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци 
(ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: 
1. са микропредприятия по смисъла на чл.3, ал.3 от Закона за малките и средните 
предприятия; 
2. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на 
територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат  ; 
3. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 
за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр.10 от 
1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол 
(ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и 
не извършват земеделска дейност; 
4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите. 
(2) Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако 
са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. 
(3) Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само 
регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани. 
 
 

Допустими 
дейности 

 

Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и 
мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия.  
Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или 
развитие на неземеделски дейности 
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт 
за развитие на дейности в неземеделски сектори като:  
 Производство и продажба на възобновяема енергия: 
- производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни нужди на 

микропредприятието; 
 Услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни 

микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес 
услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.  

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се 
подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в 
съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за 
подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. 
 
Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 
1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, 
скално катерене и голф; 
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 
3. хазарт. 

 
Допустими разходи Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане 

целите на проекта: 
1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 
недвижима собственост; 
2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с 
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дейността; 
3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен 
софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност; 
4. закупуване на коне за неземеделска дейност; 
5. общи разходи: 
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 
б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление,  
разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване 
на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по 
проекта. 
 

Недопустими 
разходи 

 

Съгласно Наредба 29 за прилагане на мярка 312: 

Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, 
раздели, групи или дейности: 
1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1; 
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури; 
3. въгледобив; 
4. стоманодобив; 
5. производство на синтетични влакна; 
6. залагания и хазарт; 
7. финансови услуги и операции с недвижими имоти; 
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу 
възнаграждение; 
9. производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти 
(суровини), които попадат в приложение № 1; 
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници с капацитет на 
инсталацията над един мегават; 
11. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за 
голф, скално катерене и лов; 
12. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и 
горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 
г.; 
13. развъждане на животни. 

Съгласно Наредба 23: 
(1) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви 
за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово 
подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз 
(ЕС); 
12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 
действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не 
подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата 
директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно 
хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота - 
Обща система на ДДС: единна основа за 
изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени 
по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване 
на машини, съоръжения и оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, 
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когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на 
подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив. 
(2) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение 
на разходи за застрахователни премии. 

 

Финансови 
параметри за 
проектите 
(минимален и 
максимален размер)  

 

(1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 5 000 евро. 
(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства, 
заедно с тези, за които не се кандидатства, но са част от цялостния обект на инвестицията 
и без него той не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно, не трябва 
да надхвърлят левовата равностойност на 100 000 евро. 
(3) За проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници 
общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000 евро. 
(4) Финансовата помощ за един ползвател за целия период на прилагане на СМР е 
левовата равностойност на 200 000 евро.   

 
Размера на 
финансовата помощ 
(в % за различните 
видове 
бенефициенти)  

(1) Финансовата помощ е в размер 70 % от одобрените разходи 
(2) Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от 
възобновяеми енергийни източници е в размер на 80 % от одобрените разходи 
(3) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера по ал.1 и 2 се 
осигурява от кандидата. 
(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма 

Критерии за избор 
на проекти 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за допустимост: 
- да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 

занаятите и да отговарят на определението за микропредприятие съгласно 
Препоръката на Комисията 2003/361/ЕС; 

Земеделски производители, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на 
земеделските производители или Закона за тютюна и тютюневите изделия, както и 
земеделски стопани регистрирани по Интегрираната система за администриране и 
контрол (ИСАК) не са допустими за кандидатстване по тази мярка. 
 

* Проектните предложения на всички кандидати, които изпълняват критериите за 
допустимост ще бъдат оценени въз основа на съответствието на заявлението за 
подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, включително финансови, на 
мярката;  

* За всички проекти със задоволителни предложения ще бъде направена селекция, 
следвайки подбюджетите по мярката и чрез даване на приоритет на проекти:  

- за развитие на интегриран селски туризъм – 20 точки 
- за енергия от възобновяеми източници – 10 точки 
- подадени от новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една 

година преди кандидатстването) – 20 точки 
- представени от жени (за ЕТ) – 20 точки 
- представени от микропредприятия, физически лица и ЕТ, представлявани от млади 

хора на възраст между 18 и 40 г. – 20 точки  
- представени от кандидати, които никога до сега не са били подпомагани от 

Европейския съюз за изпълнението на подобен проект – 10 точки; 
 

Минимална 
помощ 

Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 
средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години. 

Индикативен брой проекти, които ще се подкрепят по Мярка 312– 3бр. 
 

 
Код на мярката 313 

Наименование на мярката 

„ Насърчаване на туристическите дейности  ” 
Описание на целите 

 

• Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони 
чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм; 

• Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и 
съоръжения за посетители в селските райони;  
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Обхват на мярката  

 

Мярката ще се прилага в цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино 
и Доспат 
 

Допустими кандидати 

 

Общини и юридически лица с нестопанска цел от територия „Високи Западни Родопи” 
– общини Борино и Доспат. 
 

Допустими дейности 

 

Мярката подпомага инвестиции за изграждане или обновяване на туристическа 
инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите: 
а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за 
представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане 
на 
малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство 
и 
занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел; 
б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; 
инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и 
други спортове; 
страница 2 от 44 
в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, 
информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони 
и 
съоръжения за безопасност и т.н.; 
2. разработване и маркетинг на туристически продукти: 
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и 
информационни материали; 
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските 
райони. 
 

Допустими разходи  
Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, 
предназначени за постигане целите на проекта: 
1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или 
друга недвижима собственост: 
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-
монтажните дейности; 
б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените разходи 
по буква "а"; 
2. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен 
софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност); 
3. общи разходи: 
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за 
други дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на 
дейностите по проекта; 
б) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и 
разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, 
разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, 
необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. 
(2) Консултациите, включени в ал. 1, т. 3, буква "а", включват пред проектни 
проучвания и изследвания, изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда 
(ОВОС), екологична оценка, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за 
кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането 
на 
дейностите по проекта до изплащане на помощта. 
(3) Разходите по ал. 1, т. 3 не могат да надвишават 12 процента от стойността на 
сумата на допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, като разходите по ал. 2 не 
могат да надхвърлят 3 процента от разходите по ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2. 
(4) За разходи по ал. 1, т. 3, буква "а", направени преди датата на подаване на 
заявлението за подпомагане, кандидатите по чл. 3, ал. 2 представят кратка обосновка за 
избора на съответния изпълнител и всички документи от проведената процедура за 
избор 
на изпълнител съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП. 
 

Недопустими разходи Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 
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 1. изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за 

лов, скално катерене и голф; 
2. обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, 
включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата 
(НИПК); 
3. изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които 
генерират доходи и които не са общинска и/или държавна собственост. 
(3) Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено 
дейности по ал. 1, т. 2.от кандидата. 
Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно 
въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС). 
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата 
от екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на 
изискванията на Закона на защитените територии, Закона за биологичното 
разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, 
както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и 
плановете за управлението им. 
(3) Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект съгласно чл. 4, ал. 1 , 
при условие че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по 
предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до 
въвеждане на обекта в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове за неговото 
прилагане. 
Недопустими за финансово подпомагане са разходи за: 
1. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба; 
2. закупуване или наем на земя и сгради; 
3. лизинг; 
4. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка (текущ ремонт), наеми, 
застраховка; 
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 
6. принос в натура; 
7. обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; 
страница 7 от 44 
8. данък добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС; 
9. инвестиции за обикновена подмяна; 
10. плащане в брой. 
 

Финансови параметри 
за проектите 
(минимален и 
максимален размер)  

• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 евро; 
• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 евро; 
 

Размера на 
финансовата помощ (в 
% за различните 
видове бенефициенти)  

Финансовата помощ е в размер 100 процента от одобрените разходи за 
проекти на общини, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро. 
(2) Финансовата помощ е в размер 70 процента от одобрените разходи за проекти на 
юридически лица с нестопанска цел, но не повече от левовата равностойност на 
200 000 евро. 
(3) Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по 
ал. 2 се осигурява от кандидата. 
(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма. 
 

Критерии за избор на 
проекти 

 

Подпомагат се проекти, които: 
1. се осъществяват на територията на общини, посочени в приложение № 1; 
2. отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, 
удостоверено с решение на общинския съвет. 
Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно 
въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС). 
 
В случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът представя: 
1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на 
подаване на заявлението за подпомагане в случай на kкандидатстване за разходи за 
закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или 
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обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в 
съответствие със ЗУТ; 
2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест 
години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на 
кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за 
строеж в съответствие със ЗУТ. 
(2) Един проект може да включва различни допустими дейности, посочени в чл. 4, ал.1 
, в т.ч. за различни населени места на общината. 
Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да 
надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова 
помощ. 

* Проектните предложения на всички кандидати, които изпълняват критериите за 
допустимост ще бъдат оценени въз основа на съответствието на заявлението за 
подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, включително финансови, 
на мярката;  

* За всички проекти със задоволителни предложения ще бъде направена селекция, 
следвайки подбюджетите по мярката и чрез даване на приоритет на проекти:  

С приоритет ще се подкрепят проекти за развитие на интегриран селски туризъм или 
такива, които се реализират в повече от едно населено място – от 10 до 40 точки 

Минимална помощ 

 

Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 
средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години. 

Очакван брой проекти по Мярка 313 – 2 бр. 
Код на мярката  

322 

Наименование на мярката 

„Обновяване и развитие на населените места” 

Описание на целите 

 

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места в цялата 
територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат  

Обхват на мярката  

 

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, улици, 
площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места на 
цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат  

Допустими кандидати 

 

• Общини, юридически лица с нестопанска цел, читалища от територия „Високи 
Западни Родопи” – общини Борино и Доспат ;  

• Граждански сдружения на юридически и физически лица, основани с цел 
обновяване на фасадите на частни сгради и прилежащите им пространства; 

• Местни поделения на вероизповедания, които могат да кандидатстват за 
обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение. 

Допустими дейности 

 

Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и 
съоръженията към тях; 

- Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно 
значение, и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална 
планировка;  

- Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на 
прилежащите пространства, включително вертикална планировка;  

- Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащи пространства, както и вертикална 
планировка (ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното 
място).  

- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, осветление на 
територията на населеното място; 

- Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът включва 
някоя от инвестиционните дейности изброени по-горе. 

Следните дейности няма да се подпомагат:  
- Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от 

национално/световно значение (обявени за такива от НИПК); 

Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 
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1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, 
скално катерене и голф; 
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 
3. хазарт. 

Допустими разходи Допустимите разходи са следните: 

1. Реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга 
недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията 
към тях; изграждане, реконструкция или ремонт на улична 
мрежа, тротоари, площади, улично осветление: 
а) разходи свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-
монтажните дейности; 
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по 
буква „а”; 
2. Закупуване на съоръжения, до пазарната им стойност; 
3. Разходи за изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място; 
4. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери 
включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или 
работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на 
доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и 
социални ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на 
дейностите по проекта. 
 
- Размерът на общите разходи не може да надхвърля 12 % от общите допустими 
разходи по проекта. 

Недопустими разходи 

 

Съгласно Наредба 24 за прилагане на мярка 322 
1. за закупуване или наем на земя и сгради; 
2. за лизинг; 
3. оперативните, включително за поддръжка (текущ ремонт) и застраховка; 
4. за банкови такси, за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 
5. за принос в натура; 
6. за обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; 
7. за данък върху добавената стойност (ДДС), с изключение на невъзстановимия; 
8. по чл. 21, ал. 1, т. 4, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване; 
9. за доставка на оборудване, обзавеждане на сгради; 
10. за доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата 
равностойност на 15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност, по- 
голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един 
доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три 
съпоставими 
независими оферти в оригинал; 
11. за закупуване и доставка на съоръжения втора употреба; 
12. за плащания в брой; 
13. за инвестиции за обикновена подмяна. 
 
Съгласно Наредба 23: 
(1) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по 
лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово 
подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския 
съюз (ЕС); 
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12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 
действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не 
подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата 
директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно 
хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота - 
Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени 
по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване 
на машини, съоръжения и оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, 
когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на 
подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив. 
(2) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение 
на разходи за застрахователни премии. 

Финансови параметри 
за проектите 
(минимален и 
максимален размер)  

 

(1) Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност 
на 10 000 евро. 
(2) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от общини, е 
левовата равностойност на 200 000 евро. 
(3) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от читалища, 
местни поделения на вероизповедания, както и от юридически лица с нестопанска цел, 
граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел 
извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, 
е левовата равностойност на 200 000 евро. 
Чл. 9. Финансовата помощ за читалища, юридически лица с нестопанска цел, местни 
поделения на вероизповедания, граждански дружества на физически и/или юридически 
лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с 
обновяване на фасади на частни сгради, не може да надхвърля левовата равностойност 
на 200 000 евро за период  на прилагане на СМР 

 
Размера на 
финансовата помощ (в 
% за различните 
видове бенефициенти)  

1) Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за проекти на 
общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, 
читалища или 
местни поделения на вероизповедания, които не генерират приходи и са в обществен 
интерес. 
(2) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти 
извън случаите по ал. 1. 
(3) Когато кандидатите са граждански дружества на физически и/или юридически 
лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на 
фасади на частни сгради, финансовата помощ е в размер 50 % от общата 
стойност на допустимите разходи и при спазване на чл. 9. 
(4) Разликата между пълния размер на допустимите разходи и размера по ал. 2 и 3 се 
осигурява от кандидата. 
(5) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма 

Критерии за избор на 
проекти 

 

Кандидатите/дейностите трябва да отговарят на следните условия:  
- Кандидатите, които са юридически лица с нестопанска цел следва да са 

регистрирани в  територията на общините Борино и Доспат 
- Дейността следва да отговаря на приоритетите на Плана за развитие на 

съответната община, за периода 2007-2013г.; 
- Проектът следва да е в съответствие с приоритетите на Плана за обновяване на 

населеното място, където има такъв.  

В процеса на оценка проектите се класират като се дава приоритет на:  
В процеса на оценка проектите се класират като се дава приоритет на:  

 
- Проекти, представени от кандидати, които са юридически лица с нестопанска 

цел, читалища и местни поделения на вероизповеданията – 50 точки 
- Проекти предложени от кандидати, които не са получавали подпомагане от ЕС, 

за осъществяване на сходни проекти – 15 точки; 
- Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за  

подпомагане – 35 точки. 
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Минимална помощ 

 

един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 
средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години. 

Индикативен брой проекти, които ще се финансират по Мярка 322 – 2 бр. 
   

Код на мярката  

323 
 

Наименование на мярката 

„ Опазване и подобряване на селското наследство ” 

Подмярка 323 A  Опазване и възстановяване на  природно наследство 
Описание на целите 

 

 
Съхранение на природното наследство в територията „Високи Западни Родопи” 

Специфични цели: 
• Създаване на висока информираност по отношение на проблемите на 

природната среда. Популяризиране на природното наследство на 
регионално ниво; 

• Създаване на условия и управленска рамка за опазване на елементи от 
природното наследство, включително земеделски земи с ВПС, чрез 
въвличане на местните общности;. 

Опазване на природни елементи неделима част от селския пейзаж. 

Обхват на мярката  

 

Цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат  

Допустими кандидати 

 

• Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;  
• Общини; 
• Музеи; 
• Читалища;  
• Браншови организации; 
• Университети, училища и други учебни заведения; 
• Кооперации; 
• Физически лица; 
• Земеделски производители и земеделски стопани; 
• Научни институти, изследователски звена; 
• Граждански дружества по ЗЗД 

Допустими дейности 

 

Подкрепят се проекти в областта на природното наследство, които могат да включват 
една или няколко от изброените в тази точка дейности и под-дейности. 
 

1. Изготвяне на планове за управление за места по НАТУРА 2000: 
a) Изготвяне на планове за управление на места по НАТУРА 2000, попадащи  

изцяло в територията на една МИГ или попадащи на територията на 
съседни МИГ, и могат да бъдат финансирани като проекти за 
сътрудничество; 

б)   Изготвяне на планове за защита на земеделски земи с ВПС. 
 

     2. Инвестиции, свързани с развитието на места с ВПС: 
a) Полева инвентаризация/проучване на физическите блокове; 
б)  Оценка и изготвяне на препоръки за запазване статута на земеделски земи с 
ВПС на ниво физически блок (обезлесяване или дозалесяване); 
в) Дейности по изпълнение на препоръките след съгласуване и одобрение от 
МЗХ 
г) Идентифициране на потенциални земеделски земи с ВПС и предложение за 
включване  в официалния списък за получаване на компенсации. 

 
      3. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната 

среда и устойчивото развитие: 
а) Подготовка на програма; 
б) Подготовка на информационни материали 
в) Организиране и провеждане на информационни събития 
 

      4. Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на 
природното наследство: 
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a) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени 

територии, обявени по Закона за защитените територии: 
i. проучвателни; 

ii. мониторингови; 
iii. консервационни и възстановителни; 
iv. устройване и развитие инфраструктура на туристическите зони; 
v. разработване на интерпретационни програми и подготовка на 

водачи и аниматори за тяхното прилагане. 
 

б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени 
Планове за управление, съобразени със заповедите им за обявяване, след 
съгласуване с компетентните органи: 

i. проучвателни; 
ii. мониторингови; 

iii. консервационни и възстановителни; 
iv. устройване и развитие на туристическа инфраструктура;  
v. разработване на интерпретационни програми и подготовка на 

водачи и аниматори за тяхното прилагане. 
 

в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, 
включени в Закона за биологичното разнообразие; 
 
г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, 
включени в закона за биологичното разнообразие; 

 
д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета; 

 
е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, 
природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено 
значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са 
част от селския пейзаж.  

 
       5. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж: 
 

a) Почистване от ТБО; 
 
б) Премахване/добавяне на характерни елементи; 

 
в) Реконструкция на съществуващи характерни елементи с цел възстановяване 
на традиционния селски пейзаж. 

Допустими разходи Допълнително ще бъдат разработени 
 

Недопустими разходи 

 

Допълнително ще бъдат разработени 
 

Финансови параметри 
за проектите 
(минимален и 
максимален размер)  

 

Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 5 
000 евро. 
Максималният размер на допустимите разходи за проект е 50 000 евро. 

 

Размера на 
финансовата помощ (в 
% за различните 
видове бенефициенти)  

Съгласно Регламент 1698 на ЕО 

Критерии за избор на 
проекти 

 

Специални условия за прилагане на мярката и дефиниции 
 
Работата в защитени територии и/или със защитени видове изисква съгласуване и 
разрешение от компетентните органи в България (МОСВ). Допускат се in-situ и ex-situ 



68 
 

дейности, но също при спазване на националното природозащитно законодателство и 
след получаването на всички предвидени по закон разрешителни от компетентните 
органи (МОСВ и др.). 

Земеделските земи с ВПС са равномерно разпределени из цялата страна - от 
равнините до върховете на планините. Тяхното категоризиране се основава на 
концепцията за трите основни категории земеделски земи с ВПС – наличие на висок 
дял на полуестествена растителност, мозайка от ниско интензивно земеделие и 
природни и структурни елементи, редки видове или висок дял на европейски и 
световни популации. Земеделските земи с ВПС са обявени със Заповед  № РД 09-
328/2.06.2008 г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на списък с 
физическите блокове със земеделски земи с висока природна стойност. 

Природно наследство са световните природни ресурси, използвани от настоящите 
поколения, и по-специално земните физически, биологически и геоложки формации, 
хабитати от застрашени видове животни и растения и области с научна, 
консервационна или естетическа стойност. 

Минимална помощ 

 

един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни 
средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години. 

Индикативен брой проекти – 1 бр. 

Код на мярката 
(съгласно Регламент 
1974/2006, а за мерките 
по чл. 11, ал. 1, т.3 се 
посочва код, започващ с 
цифрата 7)  

Наименование на мярката 

323 
„ Опазване и подобряване на селското наследство ” 

Под мярка  323 Б Опазване и възстановяване на културното наследство  

Описание на целите 

 

Целта на мярката е да се укрепят селските общности като уникален социален и 
културен актив, да се включат местните знания и умения при създаването и 
осъществяването на културни проекти, както и такива, свързани с опазване на 
околната среда, които отговорят на местните и национални потребности. 
Реализирането на проекти за запазване и подобряване на селското природно и 
културно наследство ще обогати местната история, ще подобри околната среда в 
селата, качеството на живот в селските райони и ще развие у хората, живеещи в 
селата, чувство на принадлежност към местната общност. Запазването и 
подобряването на селското наследство (природно и културно) ще изгради мост 
между различните поколения в селските райони. 

Специфични цели: 
 

o Съхраняване, обновяване и модернизиране на културната 
инфраструктура в селските райони; 

o Предоставяне на възможност на общинските власти да работят 
заедно с местното население при подготовката и прилагането на 
плановете за развитие за съответните райони; 

o Осигуряване съпричастност на местно, национално и международно 
равнище, към значението на нематериалното културно наследство и 
важността на неговото взаимно признаване; 

o Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на 
живото нематериално културно наследство. 

•  

Обхват на мярката  Територия „Високи Западни Родопи” - общини Борино и Доспат 

Допустими кандидати 

 

• Читалища; 
• Юридически лица, с дейност в сферата на културата;  
• Кооперации, клонове на занаятчийски или други сдружения, работещи в 

областта на занаятите и местни традиции; 
• Учебни заведения; 
• Юридически лица с нестопанска цел; 
• Oбщини; 
• Граждански дружества на физически лица и/или юридически лица,създадени 

с цел изпълнението на конкретен проект. 
• Физически лица 
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Допустими дейности 

 

Под-мярката ще подкрепя проекти, включващи дейности, отнасящи се до културното 
наследство, свързани с изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на 
културните особености на населените места в селските райони или на селския 
ландшафт - напр. места с археологическа стойност, фолклорни празници и събори, 
етнографски/ исторически сбирки, мелници и др.) 

Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат да включват една или няколко от 
посочените в т.1 и т.2  дейности или само дейности, включени в т.2 (не се допуска 
финансирането на проект с включени дейности само по т.1). 

Допустими разходи 1. Инвестиции в материалното  културно наследство 
 

• Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното 
наследство на района/ територията, като например: 

 
- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки (исторически, 
етнографски и др.); 
- съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими 
обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. 
археологически), както и на терените около тях; 
- дейности по планиране и устройване на селския ландшафт; 
- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ 
предавания, свързани с популяризиране на материалното културно 
наследство. 

 
• Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  

културното наследство на дадения район/територия (местна културна 
инфраструктура); 

 
• Дребно мащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и 

дребномащабна  инфраструктура до обекти от културното наследство на 
района/територията. Обектите следва да са с местно значение.  
 

2. Инвестиции в нематериалното културно наследство 
 

• Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или 
документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от 
нематериалното културно наследство;  

 
• Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, 

на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. 
опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието 
съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно 
наследство; 

 
• Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на 

културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във 
връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други 
събития, свързани с местното културно наследство, организиране на 
изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта 
институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, неправителствени 
организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за 
утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и 
др.); 

 
•  Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното 

културно наследство сред обществеността посредством:  
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 - информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ 
предавания за нематериалното културно наследство; 
- програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на 
обществото и по-специално на младежта за опазване на природните 
пространства и на мемориалните места, чието съществуване е 
необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;  
- неформални способи за предаване на знанията и информацията за 
местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, 
техники и технологии, свързани с опазването и развитието на 
традиционните занаяти и др.) ; 

 
• информиране на обществеността за опасностите, които заплашват 

културното наследство, както и за инициативите, осъществявани за неговото 
опазване; 

 
• Дейности, свързани с промоция на проектите. 

 
Проекти, предвиждащи дейности по т. 2 не трябва да се състоят изцяло и 
изключително в създаването и поддържането на интернет страници, производство на 
списания и вестници, организиране на конференции и срещи и публикации на 
изследвания и доклади. Проектите от такъв вид не са избираеми. 

Недопустими разходи 

 

Съгласно Регламент 1698  на ЕО 

Финансови параметри 
за проектите 
(минимален и 
максимален размер)  

Минимален  размер на проектите -  5 000 евро  
Максимален размер на проектите 50 000 евро.  

 

Размера на финансовата 
помощ (в % за 
различните видове 
бенефициенти)  

Допълнително ще бъдат разработени 
 

Критерии за избор на 
проекти 

 

Дефиниции: 
 
"Нематериално културно наследство" са нематериални изразни средства. 
Нематериалното културно наследство включва обичаите, формите на представяне и 
изразяване, знанията и уменията, а също и свързаните с тях инструменти, предмети и 
културни пространства, признати от общностите/групите (в някои случаи отделните 
лица) като част от тяхното културно наследство. Това нематериално културно 
наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от 
общностите и групите, в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното 
взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за 
самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на 
уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.  
 
Част от областите, в които се проявява нематериалното културно наследство са 
посочени по-долу :  

- устни традиции и форми на изразяване, в т. ч. и езикът в качеството му на 
носител на нематериалното културно наследство;  

- художествено-изпълнителско изкуство;  
- социални обичаи, обреди и празненства;  
- знания и обичаи, отнасящи се до природата, вселената;   
- знания и умения, свързани с традициите в т.ч. традиционни занаяти и др.  

 
- “Материално  културното наследство” са всички материални свидетелства, 

явяващи се изразни средства на културното развитие на обществото и които 
не се включват в определеното по-горе понятие “нематериално културно 
наследство”. Местната културна инфраструктура е понятие от сферата на 
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материалното културно наследство. Под местна културна инфраструктура тук 
се има предвид обект от материалното културно наследство (сграда, 
паметник, съоръжение или други  обекти на инфраструктурата), обслужващ 
или ползван за нуждите на  местната общност в културната сфера.   

Минимална помощ 

 

един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или 
бюджетни средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни 
години 

Индикативен брой проекти – 1 бр. 

Код на мярката  

331 

Наименование на мярката 

„ Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в  
областите обхванати от ос 3” 

Описание на целите 

 

Обща цел 
Подобряване на уменията, знанията и нивото на информираност на 
населението от селските райони, необходими за устойчиво развитие и 
оживяване на територията на МИГ. 

 
Специфични цели 

 
• Насърчаване по-широкото използване на IT средства и технологии  
• Повишаване на цялостното ниво на умения и знания и предоставяне 

на възможност за обучение в областите, покрити от ос 3 на ПРСР 
• Насърчаване включването на младите хора в съхранението и 
развитието на традиционни местни ценности 
• Подобряване и разширяване  спектъра на услугите 
• Насърчаване на иновациите и предприемачеството  

Обхват на мярката  

 

Цялата територия „Високи Западни Родопи” - общини Боруино и Доспат  

Допустими кандидати 

 

Бенефициенти на мярката могат да бъдат: 
• Организации, които провеждат обучения, курсове и информационни 

дейности и се определят като обучаващи организации за целите на  тази 
мярка (юридически лица с нестопанска цел, читалища, университети, 
научни институти, специализирани организации за обучение, юридически 
лица регистрирани по Търговския закон); 

• Специализирани предприятия, асоциации, задруги, браншови организации 
и кооперации, предоставящи услуги и/или обучения в областта на 
традиционни селски умения и/или занаяти 

 
Не се изисква бенефициентите да бъдат лицензирани за упражняване на дейността, 
за която кандидатстват, но същите трябва да докажат наличието на минимум 2 
години опит в организирането и провеждането на дейности от подобен характер. 
 

Допустими дейности 

 

Проектите за организиране и провеждане на обучения и консултации могат да 
включват в себе си следните дейности : 
 

• Обучения  в областта на информационните и комуникационни технологии 
в т.ч. за придобиване на компютърни умения; 

• Обучения по стартиране и управление на собствен бизнес 
(предприемачество, бизнес управление и планиране) в т.ч. на стартиращ 
бизнес. Обучението може да включва  една, няколко или всички от 
посочените по-долу области: 

- Законодателна база и организация на стопанската дейност; 
- Маркетинг, пазарна и бизнес-информация; 
- Планиране и инвестиции; 
- Финансово управление и счетоводство; 
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- Управление на човешките ресурси. 
 

• Специализирани обучения, консултации и/или практически занятия за 
мениджърите и/или персонала на икономически субекти, работещи в 
областта на ос 3 (проекти, които съответстват на заявени потребности на 
работодател/и или лица, стартиращи дейност в някоя от областите на ос 3 
от ПРСР); 

• Обучения,  подпомагащи създаването и популяризирането на атрактивни 
селски райони в следните сфери: 

- Диверсификация на земеделските стопанства и иновации 
- Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на 
туризъм в т.ч селски туризъм 
- Възстановяване и обновяване на селския пейзаж и култура 
- Основни услуги за населението в селските райони в т.ч услуги 
щадящи  околната среда 
- Обновяване и развитие на населените места в селските 
райони; 
- Обучение на млади хора в традиционни селски умения и 
занаяти; 
- Обучения във връзка с опазването и устойчивото използуване 
на културното и природно наследство; 
- Обучения, свързани със стартирането и работата по 
иновативни, местни решения за базови услуги на територията на 
МИГ 
- Обучения, свързани с развитието на общностите 
- Други специфични обучения, определени според конкретните 
нужди на икономическите субекти от територията на МИГ. 

 
Обученията могат да се провеждат индивидуално или под формата на 
курсове/учебни групи. Обученията могат да бъдат еднократни или под формата на 
продължаващо обучение с продължителност и график, определени в проектите, с 
които се кандидатства за подпомагане по тази мярка. Допуска се провеждането на 
специализирани обучения на работното място или интегрирано обучение  (обща 
теоретична част и провеждане практическо обучение на място във водещо 
предприятие от съответната област). При по-голям брой лица, включени в едно 
обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида на 
обучението с оглед постигане на максимална ефективност от предвидените 
дейности.  
 
2) Проектите за предоставяне на информация и провеждане на дейности, свързани 
с разясняването мерките по ос 3 от ПРСР/Стратегииге на МИГ  и повишаване на 
информираността на икономическите субекти от територията на МИГ, работещи в 
тази област могат да включват: 
 

• Изготвяне и разпространение на информационни материали и програми; 
• Организиране и провеждане на семинари, срещи, кампании и други 

информационни дейности за информиране  на икономическите субекти  
работещи в областите, покрити от ос 3; 

• Демонстративни и информативни програми във връзка с мерките по ос 3. 
Подкрепата може да бъде предоставена за подготовка и организиране на 
еднодневни информационни програми, изложения, семинари и др. 
подобни инициативи (иновативни инициативи в селските райони, 
отворени врати, отворени зали за информация, за обмяна на опит и др.) в 
рамките на проекти за развитие на бизнеса, проекти за диверсификация, 
селски туризъм, обновяване на  населените места и съхранение на 
селското наследство, както и местни решения на базови услуги за 
населението от селските райони, всеки от които изпълняван в рамките на 
ос 3, представени под формата на практически демонстрации и 
консултации на потенциални бенефициенти по ос 3.  
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Допустими разходи В рамките на тази мярка ще се подкрепят проекти за обучения и проекти за 

повишаване информираността на икономическите субекти, опериращи в областите 
покрити от приоритетна ос 3  и на обществеността от територията на МИГ. Всички 
дейности трябва да допринасят за постигането на определени ползи за 
бенефициентите по ос 3 (земеделски производители, диверсифициращи дейността 
си, микропредприятия, стартиращи нови предприятия и предприемачи, местни 
власти,  вкл. общностите, които касаят) или за установявяване на ново разбиране 
за природното и културно наследство на селските райони, тяхното опазване и 
съхранение,  развитие на търсени или липсващи услуги на дадената територия (в 
т.ч.  повишаване на тяхната ефективност).  
Подкрепата ще се предоставя за проекти за: 

1) Обучения и консултации за икономическите субекти, работещи на 
територията на МИГ в някоя от областите по 3 ос от ПРСР; 

2) Предоставяне на информация и провеждане на дейности, свързани с 
разясняване на мерките по ос 3 от ПРСР/Стратегииге на МИГ  и 
повишаване на информираността на икономическите субекти от 
територията на МИГ, работещи в тази област. 

 
Всеки проект може да се отнася само за обучение (чрез един или повече курсове, 
консултации и/или практически занятия), само за предоставяне на една или повече 
дейности за повишаване на информираността или комбинация от двете 

Недопустими разходи 

 

• Помощта не може да включва курсове, инструкции,консултации и 
обучение или информация/информационни събития, които са част от 
нормалните програми за обучение или от системите  за обучение в 
основните, средните и висши училища на страната. 

• Проект, насочен към една и съща целева група за едни и същи дейности, 
финансиран от други програми на ЕС, от оперативните програми 
действащи в РБългария (вкл. ОПЧР) или от други финансови източници не 
може да бъде финансиран по тази мярка. 

 

Финансови параметри за 
проектите (минимален и 
максимален размер)  

 

Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност 
на 5 000 евро. 
Максималният размер на допустимите разходи за проект е 15 000 евро. 
 

Размера на финансовата 
помощ (в % за различните 
видове бенефициенти)  

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е левовата 
равностойност на 300 евро. 
 

Критерии за избор на 
проекти 

 

Допълнително ще бъдат разработени 
 

Минимална помощ 

 

един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или 
бюджетни средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни 
години 

Индикативен брой проекти по Мярка 331 – 2 бр. 
Код на мярката 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на съответната територия за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” 

Описание на целите - Да насърчи развитието на МИГ ”Високи Западни Родопи” като силна и 
ефикасно действаща структура; 

- Да осигури  ресурси – човешки, технически и финансови, необходими 
за цялостното обезпечаване на дейностите на МИГ”Високи Западни 
Родопи” и за прилагане на стратегията за местно развитие; 

- - Да повиши информираността и уменията на местните жители относно 
подхода ЛИДЕР и да насърчи тяхното активно участие в процеса на 
прилагане на стратегията за местно развитие. 

Обхват на мярката  Територията на МИГ ”Високи Западни Родопи” 
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Допустими кандидати МИГ ”Високи Западни Родопи” 

Допустими дейности Съгласно  Наредба № 23 от 18.12.2009 : 
• информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на 

потенциалнитe кандидати; 
• подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията 

на МИГ; 
• приема и регистрира заявления за кандидатстване; 
• създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за 

местно развитие, тяхното състояние и движение; 
• извършва проверка за административно съответствие и допустимост на 

проектите; 
• осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите; 
• извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на 

проекти към съответната МИГ; 
• изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор на 

проекти към МИГ, в областната РА по седалище на МИГ за извършване 
на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за 
местно развитие, критериите за допустимост на канди-дата и критериите 
за допустимост на проекта и планираните разходи; 

• информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта; 
• сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 
• осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; 
• осъществява посещения на място; 
• подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до 

Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на 
изпълнението; 

• изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за 
местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на 
Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на 
ПРСР; 

• представя до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата 
календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на 
Стратегията за местно развитие; 

• информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, 
възникнали при изпълнението на стратегията; 

 

Допустими разходи Допустимите разходи за управление дейността на МИГ (оперативни разходи) са 
следните: 
1. разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен 
директор, експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, 
счетоводител и асистент) в т. ч. социални и здравни осигуровки за персонала; 
2. разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на 
стратегията, възнаграждения на експерти (възнаграждения на консултанти, 
външни експерти, одитори и др.); 
3. разходи за командировки на персонала съгласно Наредбата за командировките в 
страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 
1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 
от 2008 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализациите в 
чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 
86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 
2008 г. и бр. 10 от 2009 г.); 
4. разходи за наем на един офис; 
5. разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и обзавеждане; 
6. закупуване на офис консумативи и канцеларски материали; 
7. разходи за наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к. с. и с над 5+1 
места; 
8. разходи за закупуване горива за лек автомобил; 
9. разходи за организиране срещи на МИГ; 
10. разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски 
услуги), транспорт, топло- и електроенергия и други разходи, необходими за 
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оперативното функциониране на офиса; 
11. разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейската селска 
мрежа за развитие на селските райони. 
 
Допустимите разходи за дейности за придобиване на умения и постигане на 
обществена активност за развитието на територията са: 
1. разходи за проучвания на съответната територия (териториални, 
икономически и социални анализи и други анализи и проучвания); 
2. разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за 
местно развитие (изследвания, наблюдения и др.); 
3. разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за 
местно развитие; 
4. разходи за популяризиране, информиране и публичност: 
а) разходи за създаване и поддръжка на интернет страница; 
б) създаване и поддръжка на актуални новини; 
в) публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от 
дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития; 
г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за 
кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране 
дейността на МИГ; 
д) реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами; 
е) преводи; 
ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта; 
з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност; 
5. разходи за организиране на обучения на местни лидери. 
Недопустими разходи: 
1. разходи за закупуване на техника или оборудване втора употреба; 
2. разходи за застраховки на дълготрайни активи (ДА) (материални и 
нематериални), различни от придобитите със средства, отпуснати по тази наредба; 
3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са 
задължителни с нормативен акт; 
4. разходи за закупуване на земя и сгради; 
5. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е 
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, съгласно чл. 
3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност; 
6. разходи за лихви, глоби и неустойки; 
7. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по 
лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
8. разходи за основна работна заплата на изпълнителния директор на МИГ, 
надвишаващи 6 минимални работни заплати за страната на месец; 
9. разходи за основна работна заплата на останалия персонал на МИГ, 
надвишаващи 4 минимални работни заплати за страната на месец; 
10. разходи за командировки в страната на персонала на МИГ, надвишаващи 
определените в Наредбата за командировките в страната; 
11. разходи, платени в брой, с изключение на разходите описани в т. 3, 6, 8, 9 и 11 
от списъка с допустими разходи за управление дейността на МИГ; 
12. разходи за нощувки в страната, надвишаващи 100 лв.; 
13. разходи за командировки в чужбина на персонала на МИГ, надвишаващи 
определените в Наредбата за служебните командировки и специализациите в 
чужбина; 
14. разходи за закупуване на повече от един лек автомобил. 

Финансови параметри за 
проектите (минимален и 
максимален размер)  

неприложимо 

Размера на финансовата 
помощ (в % за 
различните видове 
бенефициенти)  

100 % 

Критерии за избор на 
проекти 

неприложимо  
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Код на мярката 421 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество” 

Описание на целите - Да се подпомогнат съвместни дейности и проекти (съвместни обучения, 
изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау);  

- Да се подпомогнат иновациите в продукти и услуги в селските райони, 
комбинирайки разнообразните им възможности и да развият добавената 
стойност за селските райони;  

- Да се подпомогне създаването на европейска идентичност в допълнение към 
местната, регионалната и националната идентичност. 

Обхват на мярката  - две или повече територии от селски района, обхванати от МИГ – Лидер, в 
България; 

- селски райони, обхванати от МИГ в България и други страни-членки, както и 
между селски райони, обхванати от МИГ – Лидер в България и други подобни 
структури в трети страни. 

Допустими кандидати МИГ ”Високи Западни Родопи” 

Допустими дейности Допустими за подпомагане са следните видове дейности: 
А. Подготвителна техническа помощ, целяща установяването на партньорства за 
сътрудничество и подготовката на съвместен проект.  
Подготвителните технически проекти може да включват следните дейности: 
- Предпроектни проучвания, маркетингови проучвания, други изследвания; 
- Техническо планиране (заседания за планиране, разработване на съвместни 

планове за действие и т.н.); 
- Провеждане на партньорски срещи. 
Б. Прилагане на общи действия, които носят осезаеми ползи за селските райони. 
Съвместните проекти са насочени към: 
- Разработване на нови продукти или услуги като например туристически услуги, 

основани на общо наследство; разработване на гама от традиционни 
занаятчийски продукти, вдъхновени от общи традиции;  

- Създаване на възможности за съвместно производство на стоки или услуги;  
- Съвместен маркетинг на местни продукти (местни марки, общи туристически 

пакети, развитие на нови пазарни ниши за местни продукти, и т.н.);  
- Опазване на общо природно и културно наследство; 
- Изграждане на капацитет: споделяне на опит, добри практики и поуки в сферата 

на местното развитие чрез напр. общи публикации, мероприятия, 
побратимяване (обмен на ръководители на програми и служители) и съвместни 
или координирани дейности за развитие;  

- Други дейности с ясни ползи за селския район, подпомагащи постигането на 
целите на стратегиите на МИГ. 

В. Проекти за прилагане на общи дейности може да включват следните видове 
дейности:  
- Инвестиции в материални и нематериални активи; 
- Разработване и прилагане на маркетингови стратегии; 
- Обучение и развитие на капацитет, необходим за прилагането на съвместни 

проекти; 
- Създаване и оперативна поддръжка на общи структури; 
- Други дейности, които са пряко свързани с целите на съвместното действие. 
- В допълнение, проектите включват дейности за координация на проекта – 

управление, наблюдение и отчитане пред партньорите и Управляващия орган. 
-  

Допустими разходи А. Подготвителна техническа помощ:  
• Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори (напр. пътни разходи, 

разходи за нощувки и хонорари за експерти, пълен пансион и настаняване, , 
хонорари на преводачи, разходи за комуникация);  

• Разходи, свързани с организирането на заседания за планиране и мероприятия;  
• Разходи свързани с разработването на проекта (напр. предварителни 

проучвания,, консултации по специфични въпроси, хонорари на експерти, 
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работещи по плана за действие и др., разходи за превод,  разходи за 
допълнителен персонал). 

Б. Прилагане на общи действия:  
• Разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/ услуга, вкл. разходи 

за материални и нематериални инвестиции; 
• Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със 

съвместното действие; 
• Разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови 

кампании; 
• Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития 

срещи и т. н.; 
• Разходи за публикации; 
• Разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи 

структури; 
Координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни 
разходи, пълен пансион, разходи за нощувки,  разходи за комуникация, хонорари за 
експерти, разходи за превод); 

Финансови параметри за 
проектите (минимален и 
максимален размер)  

60 000.00 лв  

Размера на финансовата 
помощ (в % за 
различните видове 
бенефициенти)  

• 100 % от общите допустими разходи; ограничения и условия наложени от 
правилата de minimis  (Регламент на Комисията (EК) No 1998/2006) 

• Максимални общи допустими разходи за проект за подготвителната 
техническа помощ ще бъдат 25 000 Евро за транснационални проекти. 

• Максимални общи допустими разходи за проект за подготвителната 
техническа помощ ще бъдат 10 000 Евро за вътрешно териториални  проекти. 

Критерий за избор на 
проекти 

Не се попълва   

 
5.3 Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи 
на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за 
кандидатстване – перманентно/с обяви и други отделни/различни процедури по мерките 
на ПРСР: 
 
Всички процедури и правила свързани с прилагането на СМР са подробно разписани в Наръчник с 
процедури за прилагане на СМР на МИГ „Високи Западни Родопи” – Приложение 
  
5.4 Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията 
 
Стратегията на МИГ „Високи Западни Родопи” е балансирана, защото е планирана спрямо 
конкретните потребности на местната общност, налични ресурси за развитие  и специфики на 
територията. Така създадената СМР отразява реалните възможности и готовност за инвестиране от 
страна на  заинтересованите страни. В СМР са включени мерки от две от осите – ОС 1 и ОС 3, защото 
местната общност вижда социално-икономическия просперитет и конкурентноспособно развитие на 
територията именно чрез подпомагане и надграждане на досегашните усилия в областите туризъм и 
земеделие и планират избраните мерки от тези две оси да окажат реална и съществена подкрепа за това 
развитие. Развитието и подпомагането на  земеделието ще  е по-скоро от гледна точка на допълващ 
отрасъл към развитието на  туризма и за запазване местния ландшафт, бит и идентичност. В тази 
връзка по  меркие от ОС 1 са предвидени по-малък % средства, но МИГ ще се стреми да запази 
процента на средствата по ОС 1 при реализацият на СМР и по възможност да привлече и 
допълнителни средства от други програми за развитие на устойчиво земеделие в територията. 
По ОС 1 са предвидени 690000.00 лв или 17.64% от общия публичен принос , а по  ОС 3  са 
предвидени 2379280.00 лв или 60.83% % от общия публичен принос в СМР. 
Бенефициенти (частни/публични проекти – минимални %). 
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Таблица 8 – индикативно представяне на процентното съотношение на различните получатели на средства за проекти по 
СМР 

 
 

ОСИ 

 
 

МЕРКИ 

Индикативно %-но съотношение на различните 
получатели на подпомагане по СМР 

НПО и др.СГО Публични 
администрации 

Частни получатели 
(Земеделски 

производители, бизнес и 
др.) 

Ос 1 на 
ПРСР 

 

Мярка 121 20 % 0 % 80 % 

Мярка 123 0 % 0 % 100 % 

 
Ос 3 на 
ПРСР 

Мярка 311 0 % 0 % 100 % 
Мярка 312 0 % 0 % 100 % 
Мярка 313 60% 40 % 0 % 
Мярка 322 50 % 50 % 0 % 

Мерки от 
Регламент 

1698 

Мярка 323 50 % 25 % 25 % 

Мярка 331 60 % 0 % 40 % 
 

Плнираните в СМР  мерки покриват всички допустими кандидати от територията, които в процеса на 
планирането и разработването на стратегията за местно развитие са заявили интерес и намерения за 
участие с проекти по стратегията.Средствата по СМР се очаква да бъдат усвоени предимно от 
публични организации - Структури на гражданското общество и от частни получатели  - бизнес и др..  
Местните администрации ще могат да откликнат  за решаване на социалните проблеми, обновяването 
на населените места в територията и опазването на местното природно и културно наследство чрез 
участие в  Мерките 313 и 322 и 323. Местната общност планира да финанира повече проекти във вид 
на партньорства между трите сектора. 
 

6. Подробен финансов план 
 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по оси, по мерки и по години – 
Приложение -  Бюджет на СМР 
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Код на 
мярката  Име на мярката 

Индикативно разпределение на средствата по оси, мерки и години в СМР на територия „Високи Западни Родопи”  
Общ публичен принос за Общ публичен принос за  Общ публичен принос за  Общ публичен принос за  Общо за периода на 

Стратегията   2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
лева лева лева лева лева % 

4.1.1. Мерки насочени към 
конкурентоспособността (в това число мерките 
от ос 1 на ПРСР) 

0,00 230000.00 300000.00 160000.00 690000.00 17.64
% 
 

121  Модернизиране на земеделските 
стопанства 

0 100000 150000 80000 330000.00 8.44% 
 

123  Добавяне на стойност към земеделски 
и горски продукти  

0 130000 150000 80000 360000.00 9.20% 
 

4.1.2. Мерки насочени към околната 
среда/стопанисване на земята (в това число 
мерките от ос 2 на ПРСР) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

неприложимо 0 0 0 0 0,00 0,00% 
4.1.3. Мерки насочени към качеството на 
живота/ разнообразяване (в това число 
мерките от ос 3 на ПРСР) 

0,00 791000.00 915000.00 673280.00 2379280.00 
 

60.83
% 
 

311  Разнообразяване към неземеделски 
дейности 

0 100000 100000 44000 244000.00 6.24% 

312  Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия 

0 155000 150000 150000 455000.00 11.63% 

313 Насърчаване на туристическите 
дейности  

 250000 250000 175000 675000.00 17.26% 

322  Обновяване и развитие на населените 
места 

0 256000 250000 240000 746000.00 19.07% 

323  Опазване и подобряване на селското 
наследство 

0   150000 50000 200000.00 5.11% 

331 Професионално обучение и 
предоставяне информация за 
икономическите субекти, които 
работят в  областите обхванати от ос 3 

0 30000 15000 14280 59280.00 1.52% 

4.2.1. Между-териториално и транс-гранично 
сътрудничество 

0,00 25000 25000 10000 60000.00 1.53% 

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на 
умения и постигане на обществена активност 
на съответната територия 

0,00 268688.00 128408.00 385224.00 782320.00 20.00
% 

1.  
Административни разходи (управление на 
МИГ) – до 60 % от разходите по М431 

 132888 84113 252339 469340.00 12.00% 

2.   
Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на територията – 
минимум 40%  от разходите по М431 

 135800 44295 132885 312980.00 8.00% 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:   1314688.00 1368408.00 1228504.00 3911600.00 100% 
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6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по оси, по  
мерки и по години: 

 
Таблица 9 Представяне на процентното съотношение между средствата в отделните оси в СМР 

МЕРКИ Финансиране по Ос Лидер на ПРСР 
 (в лева) 

Мерки от Ос 1 на ПРСР 690000.00 - 17.64% 
 

Мерки от Ос 2 на ПРСР 0 % 
Мерки от Ос 3 на ПРСР 2379280.00- 60.83% 

 
Мярка 4.2.1. от Ос Лидер – Сътрудничество: 
 

60000.00 - 1.53% 

Мярка 4.3.1. от Ос Лидер – Административни 
разходи, придобиване на умения и 
оживяване на територията 

782320.00- 20.00% 
 

Общ бюджет на стратегията 3911600.00 лв 
 
Индикативното разпределение на бюджета на СМР е планирано на база следните 
съображения: 

• Минимална стойност на допустимите публични средства за един проект по СМР 
• Максимална стойност на допустимите публични средства за един проект по СМР 
• Очакван брой проекти, които ще се подкрепят по всяка една от мерките – определен на 

база, ако всички проекти бъдат на максималната допустима сума, определена по всяка 
мярка 

При това индикативно разпределение на бюджета по стратегията, очакваният минимален брой 
проекти, които ще се подкрепят за периода на действие на стратегията е 19, включително и 
проекти за първоначална, подготвителна фаза по между териториално и трансгранично 
сътрудничество.  
Разпределението на средствата в бюджета на СМР на територия „Високи Западни Родопи” по мерки и 
по години е свързано и отразява изцяло виждането на заинтересованите страни от територията за 
необходимите средства за реализация на дейности, който ще доведат до дълготрайно 
конкурентноспособно развитие на територията.  В резултат на два уъркшопа – “Планиране на 
възможните мерки в СМР” и “Планиране на индикативно разпределение на бюджета” 
заинтересованите страни от територията определиха набора от мерки, които да бъдат заложени в СМР 
и примерно процентно разпределение на средствата по мерките в бюджета. Разпределението на 
средствата между осите дава финансов превес на мерките от ОС3 спрямо мерките от ОС 1, като % 
съотношение не е еднакво и то отразява желанието на заинтересованите страни голяма част от 
средствата в СМР да бъдат насочени към развитието на туризма и туристическите дейности , за които 
има налични много ресурси и предпоставки за развитие в територията и най-вече пазар за продукта на 
този отрасъл – богати и запазени природни ресурси, културно-историческо наследство традиционния 
за територията бит и обичаи, сравнително голям туристопоток в територията. Същевременно в 
територията има добри почвено-климатични условия и традиции за развитие на устойчиво земеделие, 
което до голяма степен оформя местния ландшафт и битова  идентичност, а от друга страна е източник 
на доходи за населението и важен източник на суровини за туризма. На базата на тези  мотиви МИГ 
„Високи Западни Родопи”  предвижда 17.64 % за развитие на дейности и проекти по ОС 1 и 60.83 % за 
дейности , които ще се финансират по ОС 3 . В предвид природния и културен потенциал на 
територията и необходимостта от неговото популяризиране и опазване МИГ „Високи Западни Родопи” 
е заложил в СМР Мярка 323 от Регламент 1698, с финансовите средства от която се надява да 
подпомогне опазването на природния потенциал и селско наследство в територията.  В резултат на 
направените анализи  на няколко теми от профила на територията стана видима необходимостта от 
изграждане на лицата, работещи в местните икономически единици. В тази връзка в СМР беше 
заложена и Мярка 331, чрез която да се даде  възможност за повишаване на професионалните 
квалификации и умения на местните заинтересовани страни. 
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МИГ „Високи Западни Родопи”  планира да стартира ежегодно поне две сесии за набиране на проекти 
по всички мерки до 2013г. с изключение на Мярка 323, която ще стартира през 2012 г. Тя е планирана 
да стартира тогава, когато ще има заповеди за управление на зоните по Натура 2000, а една голяма част 
от територия „Високо и Западни Родопи” попада в обхвата на мрежата и всяко планиране и развитие 
трябва да бъде съобразено със заповедите за обявяване на съответните територии .  
Разпределението на средствата по мерките по години е определено и на база виждането, че за мерките  
които, ще подкрепят финансирането на инфраструктурни проекти, за които ще е необходимо повече 
време за реализация и същевременно са предпоставка за стартиране на други дейности ще е 
необходимо повече време за реализация  и повече средства през първите години на реализацията на 
СМР – Мярка 313, Мярка 322, Мярка 312 и др. От друга страна различното разпределение на 
средствата по години е свързано и с идеята за финансиране и реализация на взаимно свързани и 
допълващи се проекти, които ще водят до цялостно развитие на територията и всеки следващ проект 
ще надгражда над резултатите на другите проекти, така че да се получи максимална добавена стойност 
в територията – по едни мерки ще се реализират инфраструктурни дейности, а по други мерки ще се 
разработват услугите свързани с тях. За заинтересованите страни в територията е изключително важно 
да се подобри облика на населените места и услугите, които могат да се предоставят извън двата 
общински центъра. В тази връзка най-големи суми са планирани именно по мерките 322 и 313. 
Заинтересованите страни от територия „Високи Западни Родопи” предвиждат да ползват средства и по 
Мярка 421 – сътрудничество, и макар заложените средства по мярката да са сравнително ограничени, 
за заинтересованите страни тя е значима, тъй като ще постави основите на единно ползотворно 
сътрудничество с други национални и интернационални МИГ. 

 

7. Мониторинг и оценка 
 
7.1. Рамката за мониторинг и оценка, в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката, индикатори 
за мониторинг и оценка, основни показатели, нива които се преследват: 
 
В съответствие с избраната методология на планиране стратегическата рамка е представена като 
стратегическа карта с четири основни направления: 
Направление № 1: Цели за конкурентноспособно териториално развитие (включва стратегически цели 
и приоритети) 
Направление № 2: Основни заинтересовани страни (включва бенефициенти и “потребители”) 
Направление № 3: Организационна ефективност (включва организационни цели и задачи на МИГ) 
Направление № 4: Обучение и развитие (включва цели за развитие на компетентност (познания и 
умения) на представители на основни заинтересовани страни) 
Тези четири направления са с взаимоосвързани цели (изпълнението на целите на по ниското ниво е 
предпоставка за изпълнение на целите на по високото ниво като най-ниското ниво е направление №4, а 
най-високото ниво е направление №1) и са обързани със система от показатели/инидикатори, 
съотвестваща на взаимоосвързаните цели.  
 
Първите две направления ще се реализират в рамките и при условията на мярка 41 като за тях са 
планирани конкретни показатели, а вторите две направления ще се реализират в рамките и при 
условията на под/мерки 431-1 и 42. Последните са свързани с управлението на МИГ като организация, 
която ще реализира/прилага СМР и с развитието на компетентност (познания и умения) на ключови 
представители на основни заинтересовани страни. Т.е. те са обързани с организационните цели на 
МИГ и целите, насочени към предоставяне на методическа помощ на основните заинтересовани 
страни.   
 
В съответствие с горното за целите на процеса на мониторинг и оценяване в рамките на прилагането на 
СМР ще се прилага следната рамка: 

1. При стартирането на прилагането на мерки 41 & 431-2 ще бъдат определени базисните нива 
на планирани конкретни показатели, за които в момента няма налични данни (чрез 
планирани в 431-1 две проучвания) 

2. На основата на тези базисни нива ще бъдат определни крайните и междинните стойности на 
избраните показатели, начина на събиране на информация за тяхното развитие (методи за 
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събиране на информация, честота на събиране на информация и източник на инфорамация). За 
целта в рамките на 431-1 са планирани годишни проучвания, свързани със събирането на 
информация за развитието на индикаторите 

3. В края на всяка година на основата на планираните конкретни показатели и резултатите от 
годишни проучвания, свързани със събирането на информация за развитието на индикаторите 
ще бъде изготвян годишен доклад за напредъка при реализирането на СМР 

4. В края на целия период на прилагане на СМР (2015 год.) ще бъде проведено проучване за 
цялостното изпъленние на СМР и изготвен доклад за реализирането на СМР 

 
 
В съответствие с избраната методология на планиране на стратегическата рамка като стратегическа 
карта с четири основни направления за целите на техническата оценка и класирането на проектите, 
както и за осъществяване на мониторинг върху тяхното изпълнение ще бъде разработен списък с 
основни критерии за оценка и тежест на всеки критерий, както и от допълнителни критерии, които са 
утвърдени от ОС 
 
Основните критерии ще включват критерии, свързани с двете основни направления, които включват 
различни нива на индикатори, определени в СМР: 

1. индикатори за въздействие (отговарящи на направление №1) и  
2. резултати (отговарящи на направление №2) 

 
Допълнителните критерии ще включват критерии, свързани с: 

 основните принципи на подхода ЛИДЕР (иновативност, “отдолу-нагоре”, 
коопериране/сътрудничество), 

 негови специфични характеристики (конкуретноспособност, добавена стойност) 
 изисквания на ЕС за хоризонталните политики на ЕС 

 
Всеки проект ще бъде оценяван с индивидуална таблица за техническа оценка, утвърдена от УС.  
За всеки одобрен проект в съответствие с Процедура 12 ще се изработва се план за мониторинг и 
оценка от ИД на основата на списък с основните критерии за оценка и тежест, както и от 
допълнителни критерии. Планът ще включва разработването на списък с описание на начина на 
събиране на информация 
 
Мониторинг на изпълнението на одобрените проектите има за цел да проследява както 
изпълнението на самия проект, така и да осигурява информация за целите на мониторинга и 
оценяването на СМР. 
 
 

МИГ”Високи Западни Родопи” ще наблюдава и контролира качеството на изпълнение на 
Стратегията за местно развитие, като извършва мониторинг и контрол, наблюдение и оценка, 
осигуряване на информация и публичност на всички етапи на изпълнение на стратегията за местно 
развитие, за да се проследи постигнатия напредък. 
 
Общите  параметри и критерии, на базата на които ще се прави мониторинг/оценка са: 
• Ефективност; 
• Ефикасност; 
• Степен на въздействие върху местните общности; 
• Устойчивост; 
 
МИГ ще поддържа актуална информация и база с данни по отношение на напредъка и изпълнението 
на СМР. 
 
На ниво Цели и приоритети за развитие МИГ определя следните индикатори, чрез които се отчита 
напредъка и нивото на изпълнение на СМР на територия „Високи Западни Родопи” 
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Стратегическа цел  „Развитие на устойчив туризъм” 

 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой създадени нови туристически продукти 
и практики в територията брой 3 ОССЗ 

Брой организирани имиджови събития в 
територията свързани с местни природни или 
земеделски ресурси 

брой 2 Отчети на проекти 
Медии 

Приоритет 1 
Изграждане на цялостния имидж на територия „Високи Западни Родопи” 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой участия на територията на национални и 
международни изложения и форуми брой 3 Отчети 

Брой медии или телевизионни предвания 
излъчили материали за туризма в теритроията брой 3 Отчети 

Брой създаени цялостни рекламни и 
информационни материали за уризма в 
терироията 

брой 4 Отчети 

Специфична цел 
Изграждане на капацитет 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой обучени за специфични умения в 
сферата на туризма – аниматори, 
интерпретатори и др. 

брой 20 
Отчети 
Списъци от 
обучения 

Брой обучаеми придобили нови умения 
брой 30 

Отчети 
Списъци от 
обучения 

Специфична цел 2 
Маркетинг и реклама  на територията 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой издадени нови рекламни издания за 
територията брой 5 Отчети 

Разработена и приложена маркетингова 
стратегия за туризма в територията 
 

брой 1 
Отчети 

Увеличен туристопоток 
% 15 % 

Анкета сред 
хотелиерите, база с 
данни в общините 

Брой привлечени туроператори, който 
работят с територията брой 3 Сключени договори 

Приоритет 2 
Развитие  на туристическия потенциал на територия „Високи Западни Родопи” 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой нови туристически продукти и пакети 
създадени на база местни ресурси 
 

брой 3 Сключени договори, 
База с данни на МИГ 

Специфична цел 1 
Разнообразяване на  туристически атракции и възможности 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 
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Брой създадени нови туристически атракции в 
територията брой 3 База с данни на МИГ 

Брой социализирани атракции  брой 2 База с данни на МИГ 
Специфична цел 2 

Запазване на културно-историческото наследство и местната идентичност 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой местни традиции и обичая, които са 
включени в туристически пакети и турове брой 2 База с данни на МИГ 

Брой местни традиции и обичаи, 
възстановени, съхранени и пресъздадени като 
туристическа атракция 

брой 5 База с данни на МИГ 

 Приоритет 3 
Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на услугите в територията 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой създадени нови услуги в територията брой 4 Сключени договори, 
База с данни на МИГ 

Ниво на удовлетвореност на местната 
общност и туристите % 15 % 

База с данни на МИГ 
Анкета на 
страницата на МИГ 

Специфична цел 1 
Създаване и развитие на услуги, които подпомагат и развитието на туризма в 

територията 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой създадени нови услуги в територията,  брой 3 Сключени договори, 
База с данни на МИГ 

Специфична цел 2 
Подобряване на облика на населените места в територията 

Брой обекти с подобрен облик 
 

брой 4 Сключени договори, 
База с данни на МИГ 

Брой обновени обекти 
 

брой 2 Сключени договори, 
База с данни на МИГ 

Брой обекти с подобрен  достъп  брой 3 Сключени договори, 
База с данни на МИГ 

 
 

Стратегическа цел 
„Развитие на конкурентноспособно земеделие и хранително-вкусова 

промишленост” 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой въведени и приложени нови практики в 
сферата на земеделието брой 4 

Сключени договори, 
База с данни на МИГ 
ОССЗ 

Брой създадени нови преработвателни 
мощности за местни суровини брой 2 Сключени договори, 

База с данни на МИГ 
Специфична цел 1 

Развитие на устойчиво земеделие 
 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой земеделски практики, допринасящи за 
опазване на околната среда и селския 
ландшафт брой 3 

Сключени договори, 
База с данни на МИГ 
ОССЗ 

Брой въведени системи за управление на 
земеделското стопанство брой 2 Отчети 
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ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 
Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края 
на 

стратегията 

Източник на 
информация 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по СМР 

Брой Минимум 19 База данни на МИГ 
Сключени договори 
Проектни досиета 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по СМР 

Брой Минимум 25 Сключени договори 
Сключени партньорски 
споразумения между 
бенефициенти 

Дял на инвестициите в 
традиционни земеделски 
производства 

% 80 МИГ/ 
Отчети 

Брой реализирани проекти, 
изпълнявани в партньорство  Брой 2 МИГ/ 

Отчети 
Брой подпомогнати нови 
туристически дейности Брой 3 МИГ/ 

Договори/отчети 

Специфична цел 2 
Подпомагане производството на биологични продукти и възраждане на традиционни 

местни производства и занаяти като туристически атракции 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой местни традиционни производства и 
занаяти възстановени и експонирани като 
туристическа атракция  

брой 3 Отчети 

Брой земеделски производства с добавена 
стойност брой 4 Отчети 

Брой нови декари засято и отглеждани по 
биологичен метод дка 10 Отчети 

Приоритет 2 
Подобряване  реализацията и добавяне на стойност към земеделските продукти и 

хранително-вкусова промишленост 
Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой въведени стандарти за екологично чиста 
продукция брой 2 База с данни на МИГ 

ОССЗ 
Брой участия в рекламни изложения брой 3 База с данни на МИГ 

ОССЗ 
Специфична цел 1 

Подобряване конкурентоспособността на  земеделските продукти и ХВП 
и работата в клъстери 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой въведени технологии, намаляващи 
разходите по производствения процес брой 1 Отчети 

Брой земеделски производители, въвели нов 
продукт или технология в производството брой 1 

 Отчети 

Специфична цел 2 
Подпомагане сертифицирането на земи и продукти и 
регистрирането на териториални и продуктови марки 

Индикатор Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на 
информация 

Брой реализирани проекти, изпълнявани в 
партньорство между производители брой 2 Отчети 

Нови декари сертифицирана земя дка 15 Отчети  
Брой регистрирани местни марки  брой 2 Отчети 
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Брой регистрирани 
производствени или 
териториални марки 

Брой 
2 МИГ/ 

Договори/отчети 

Количество сертифицирани 
площи за биологично 
производство 

дка 
15 МИГ/ 

Договори/отчети 

Брой създадени клъстери Брой 1 МИГ/ 
Договори/отчети 

Брой възстановени местни 
традиционни производствени 
практики, които са и 
туристическа атракция 

Брой 2 МИГ/ 
Договори/отчети 

Резултат 

Създадени работни места Брой  Очаквани 45 Сключени трудови или 
граждански договори  

Участници, завършили 
успешно обучение 

Брой  Очаквани 
100 

Брой участници в 
обучения/ 
информационни 
дейности получили 
сертификат за успешно 
завършено обучение. 

Брой нови туристически 
услуги Брой 2 МИГ/ 

Отчети 
Брой населени места, в които 
са реализирани обновителни 
дейности 

Брой 4 МИГ/ Отчети 

Жени, завършили успешно 
обучение 

Брой Минимум 50 Списъци с участници в 
обученията 
Издадени сертификати 
за успешно завършено 
обучение 
Препоръки от Бюро по 
труда. 

 
Създадена маркетингова 
стратегия за устойчив 
туризъм  

Брой 1 Отчети 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни места 
на пълен работен ден) 

Брой Минимум 59 Сключени трудови 
договори с 
бенефициенти  

Брой лица придобили 
допълнителна квалификация 

Брой Очаквани  
25 

Издадени сертификати 
за преминато обучение 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121ОТ 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 4 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой подкрепени стопанства  Брой Минимум 3 База данни на МИГ 
Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой на инвестициите 
директно свързани с 
постигане на съответствие 
със стандартите на 
българското и европейско 
законодателство.  

Брой Минимум 1 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на информация  

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой Очаквани 3 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 3 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Дял на инвестициите, пряко 
свързан с опазване на 
околната среда 

Брой Минимум 1 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Резултат 

Създадени работни места Брой Минимум 4 Сключени трудови или 
граждански договори с 
бенефициенти на МИГ-
Каварна 

Брой предприятия, въвели 
нови продукти, процеси и 
технологии 

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой предприятия, въвели 
нов продукт или технология 
в производството 

Брой 1 МИГ/ 
Отчети 

Брой нови марки  Брой 2 МИГ/ 
Отчети 

Брой въведени стандарти за 
екологично чиста продукция Брой 1 ОССЗ 

Брой въведени Добри 
производствени практики 
(ДПП) в предприятията.  
 

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Очаквани 6 Сключени трудови 
договори с бенефициенти  

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на информация  

Резултат 

Създадени работни места Брой Минимум 5 Сключени трудови или 
граждански договори с 
бенефициенти на МИГ-
Каварна 

Брой стопанства въвели нов 
продукт или 
техника/технология 

Брой Минимум 2 Одобрени проекти със 
съответната насоченост – 
проектни документи и 
досиета, доказателства за 
изпълнение. 

Брой земеделски 
производители, въвели нов 
продукт или технология в 
производството 

Брой 4 МИГ/ 
Отчети 

Брой въведени стандарти за 
екологично чиста продукция Брой 2 ОССЗ 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 4 Сключени трудови 
договори с бенефициенти  
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Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Резултат 

Създадени работни места Брой Минимум 6 Сключени трудови или 
граждански договори с 
бенефициенти  

Брой подпомогнати нови 
туристически дейности Брой  2 МИГ/ Договори/отчети 

Брой нови създадени 
туристически услуги, 
свързани с опазване и 
експониране на места с 
исторически, културен, 
природен или образователен 
интерес (стари мандри, 
мелници, ферми, изложения 
на закрито и открито), и т.н. 
 

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой подпомогнати нови 
туристически дейности 

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 5 Сключени трудови 
договори с бенефициенти  

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 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 

Резултат 

Новосъздадени микро-
предприятия  

Брой Минимум 1 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Новосъздадени микро-
предприятия от жени 

Брой Минимум 1 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой подпомогнати нови 
туристически дейности  

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой създадени нови 
туристически атракции 

Брой Минимум2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой създадени нови услуги 
за населението на 
територията на МИГ 

Брой Минимум 1 Сключени трудови или 
граждански договори с 
бенефициенти 
Анкето сред населението 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 4 Сключени трудови 
договори с бенефициенти  
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР 

Вид 
индикатор 

Индикатор  Мерна 
единица  

Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Резултат 

Създадени работни места Брой 5 Сключени трудови или 
граждански договори с 
бенефициенти  

Брой създадени нови 
атракции за посетителите и 
места за отдих и 
развлечения или 
посетителски центрове за 
представяне и експониране 
на местното природно и 
културно наследство 

Брой 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой разработени 
маркетингови стратегии за 
туризма в територията 

Брой 1 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой новосъздадени 
туристически атракции с 
разработен маркетинг 

Брой 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой 5 Сключени трудови 
договори с бенефициенти  

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой на населените места, 
където се изпълняват 
дейностите 

Брой 5 База данни на МИГ 
Териториално покритие 
на одобрените проекти. 

Резултат 

Създадени работни места Брой 3 Сключени трудови или 
граждански договори с 
бенефициенти  

Население в територията, 
което се ползва от 
подобрената среда 

Брой 3000 База с данни на ТСБ за 
населението в 
съответните населени 
места 
База с данни на 
хотелиерите за туристите 
преминали през тези 
населени места  

Брой социализирани 
туристически обекти Брой  2 МИГ/ Договори/отчети 

Въздействие Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 

Брой Минимум 3 Сключени трудови 
договори с бенефициенти 
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допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

на МИГ-Каварна 

 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 OT СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по мярката  

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой проекти 
валоризиращи 
едновременно природни и 
културни ресурси 

Брой  Очаквани 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Резултат 
Създадени работни места Брой Очаквани 2 Сключени трудови или 

граждански договори с 
бенефициенти  

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен 
ден) 

Брой Очаквани 2 Сключени трудови 
договори с 
бенефициенти  

 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по мярката  

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Брой на участниците в 
обучение  

Брой Минимум 80 Записани и включени в 
курсове обучаеми, 
чието участие може да 
бъде доказано и е 
надлежно 
документирано. 

Брой на получените дни 
обучение 

Брой Минимум 
210 

Брой дни в 
обучение/информацио
нни дейности – според 
вида на дейностите и 
броя документирани 
участници 
Програми на 
обучението 

Резултат 

Брой започнали нова 
работа в резултат на 
обучението 

Брой Минимум 4 Сключени трудови или 
граждански договори с 
бенефициенти  

Дял на участниците, 
които успешно са 
завършили различните 

Брой  
 
% 

Минимум 72 
 
Минимум 

Брой участници в 
обучения/информацио
нни дейности 



91 
 

видове обучение 90% получили сертификат 
за успешно завършен 
курс или преминат 
семинар. 

Брой на обучените 
изготвили проект/създали 
собствена бизнес идея във 
връзка с мярка по ос 3  

Брой Минимум 20 Документирани 
участници в 
обучение/я, които са 
изготвили проект по 
някоя от мерките по ос 
3 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен 
ден) 

Брой Минимум 3 Сключени трудови 
договори с 
бенефициенти  

 

7.2. Оценка от външни експерти, по желание, външен счетоводен одит, ако е необходимо: 
 
Всяко едно от планираните проучвания и годишни доклади ще бъдат реализирани с участието 
на външни експерти, т.е. чрез външна оценка. Определянето на външни експерти ще става 
според определената процедура от УС на МИГ. 
 
7.3. Процедури за Годишните доклади за напредъка: 
 

В съответствие с приетите процедури по отношение на управлението на СМР, 
представители на заинтересованите страни ще участват всяка година в обществено 
представяне на резултатите от реализирани и одобрени проекти и годишно обществено 
обсъждане на напредъка по реализиране на СМР чрез провеждане на обществен форум, 
планиран в 431-1. 
От своя страна ОС ще обсъжда и приема доклад за изпълнението на СМР.  
Обект на проследяване за целите на изготвяне на годишния доклад са следните индикатори:  

1. входни индикатори - брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на 
одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на 
подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, 
брой и стойност на успешно приключилите проекти. 

2. системата от показатели/инидикатори в рамките на четирите основни направления, 
съотвестваща на взаимоосвързаните цели.  

a. Направление № 1: Цели за конкурентноспособно териториално развитие 
(включва стратегически цели и приоритети) 

b. Направление № 2: Основни заинтересовани страни (включва бенефициенти и 
“потребители”) 

c. Направление № 3: Организационна ефективност (включва организационни цели 
и задачи на МИГ) 

d. Направление № 4: Обучение и развитие (включва цели за развитие на 
компетентност (познания и умения) на представители на основни 
заинтересовани страни) 



92 
 
Правилата за изготвяне на годишен доклад за напредък и отчитане изпълнението на 
Стратегията за местно развитие за описани в Наръчник с правила и процедури 
(Приложение № 23). Накратко те включват: 

• Всяка година до 31 декември се изготвя Годишен доклад, съдържащ финансов 
отчет и отчет за изпълнение дейности по прилагане на СМР през текущата 
година и се внася да одобрение от УС. 

•  3.Информацията се събира от ИЕ, използват се проведени външни оценки на 
СМР и се обобщава в таблиците с индикаторите за наблюдение по отношение 
изпълнение на стратегията и на всяка мярка.   

•  ИЕ поддържа актуална информация по отношение на напредъка по 
изпълнението на СМР, като редовно проследява заложените индикатори. 

• Годишният доклад включва: описание на основните дейности на МИГ ИДЕ, 
изразходваните средства, брой на одобрени проекти и описание за нивото и 
статуса на изпълнението им; постигнатите резултати; и др. 

•  След провеждане на годишния форум, обсъждане и приемане на доклада от ОС, 
той се изпраща на до УО на ПРСР до 31 януари. 

 
Вътрешен мониторинг на изпълнението на СМР 
За целите на текущия мониторинг по изпълнението на СМР ИЕ извършва следните дейности и 
си разпределля следните отговорноси в рамките на екипа: 

• Счетоводителят следи за постигането за финансовите параметри и индикатори по 
изпълнение на СМР и докладва на Изпълнителния директор на тримесечие за 
изпълнението им 

• Техническият сътрудник отговаря и следи за администриране на документооборота  
и поддържане на базата данни и регистрите и докладва на Изпълнителния директор 
на тримесечие за изпълнението им 

• Експертът стратегия отговаря и следи за постигане на индикаторите за резултати и 
въздействие за изпълнение на СМР както и за тези по Направление 2,3 и 4 и 
докладва на Изпълнителния директор на тримесечие за изпълнението им 

• Изпълнителният директор обобщава докладите от членовете на екипа и докладва на 
УС на тримесечие 

• На заседание на УС се разглежда доклада на изпълнителния директор и се вземат 
решения по изпълнението и управление на СМР и МИГ. 

 
 
7.4. Процедура за обновяване на стратегията: 
 
Процедурата е описана като Процедура 17 в Наръчник с правила и процедури предоставен 
като Приложение 23. Решение за искане на промяна на фиансошите параметри взима ОС.   
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8. Съобразеност с хоризонталните политики на ЕС за: 
 

8.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:  
 
 прилагане на принципа на равенство между половете 
Равнопоставеността на половете и липсата на дискриминация ще бъдат неотменна част от качеството 
и принципите на работата на МИГ и изисквания към всяко одобрено проектно предложение. В 
„Насоките за кандидатстване” ще бъдат подробно разписани изискванията и начините за тяхното 
прилагане и доказване в проектните дейности. Проектите трябва да допринасят за утвърждаване на 
принципа на равните възможности и да създават условия за превенция на дискриминацията. При 
избора на проекти ще се дава приоритет на тези, подадени от жени, женски организации или такива, 
който включват дейности за подобряване на образованието, квалификацията и социалното положение 
на жените и маргинализираните социални групи, с което ще се гарантира прилагането на принципа на 
равенство между половете и принципа за достъп до равни възможноти. В голяма част от мерките в 
СМР е предвидено да се дават допълнителни точки за проекти, които са представени от жени или 
младежи. 
 
 допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности 

Екипът за реализация на СМР, както и всички наети от него експерти и консултанти ще следват 
принципа на равните възможности и ще използват всички възможни канали за информация и 
комуникация за разпространението на информация във връзка с работата на МИГ-а  и информацията 
за възможностите за  финансиране да достигат до всички хора от територията и ще допуска всички 
желаещи до участие. Екипът на МИГ-а ще предоставя консултации за потенциални местни 
бенефициенти във всички населени места от територията като за целта ще публикува график за 
посещение в инфо-точки, който ще бъде предоставян на местните лидери, на кметовете и на други 
представители на заинтересованите страни, с които е в контакт и които ще се ангажират с неговото 
разпространение. Екипът на МИГ-а ще се държи безпристрастно с всички бенефициенти и ще 
предоставя услугите си с еднакво качество на всички жители на територията, което ще гарантира 
равния достъп и възможности. 
 
 създаване на условия за превенция на дискриминацията 

През целия период на реализация на настоящия проект теритроиалния екип е полагал целенасочени 
усилия за въвличане на всички заинтересовнаи страни в теритоирята в дейностите на проект . При 
Анализа на заинтересоаните страни са идентифицираи всичмки потенцилаи заинтересовани и местни 
неформални лидери от територията и са положени услия за тяхното привличане завключване в 
проекта. Тези услия ще продължат и ще се надграждат и в последстие в работата на МИГ „Високи 
Западни Родопи” 
 

8.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 
 Заложените мерките в настоящата СМР и даването на приоритет за финанисране на проекти, които 
включват  дейности за опазване на околната среда и устойчиво развитие ще спомогнат за  постигане 
на Приоритет 2 на Общността: «Подобряване на околната среда и селската природа». Избраните и 
заложени в СМР стратегически цели от местната общност предвиждат конкурентоспособно развитие 
на територията  чрез реализирането на дейности, който индиректно да спомагат за опазване на 
околната среда и биологичното разнообразие, защото местните хора осъзнават добре запазената 
природа  като ценен и съществен местен ресурс и на всички нива на работа ще насърчават 
устойчивото използване на земята и природните ресурси, съхраняването на селския пейзаж и 
традиционни производствени практики. Стратегията на територия  „Високи Западни Родопи” е 
разработена при спазване на принципа и изискването за устойчиво развитие, който принцип е намерил 
отражение и в самата визия за развитие на територията. 
Подкрепата на проекти за  устойчиво управление на земите и горите, както и за опазване на био-
разнообразието и традиционното земеделие и производство ще спомогне за съхраняване на  
привлекателността на територията като селски район. Местната общност все повече осъзнава цеността 
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на местната природа като ресурс за трайни доходи и устойчиво развитие. За целта чрез реализацията 
на СМР тя цели да създаде  предпоставки за развитие на алтернативни икономически дейности като 
«зелен» туризъм, занаяти, услуги за отдих и развлечения, чрез който местните ресурси ще бъдат 
разумно въвлечени в развитието на местната икономика, а местното население ще си осигури 
устойчив поминък. 
При реализацията на настоящата СМР ще се дава приоритет на проекти, който ще водят до 
интегриране на опазването на ландшафта и околната среда във всички дейности от икомоническия и 
социален живот на общността. Развитието на устойчив туризъм, създаването на биопродукти с висока 
добавена стойност и повишаване качеството на живот на местното население са невъзможни ако няма  
чиста природна среда и съхранено културно-историческо наследство в територията. И макар, че в 
СМР няма планирани мерки от ОС 2, реализацията на СМР ще допринесе за подобряване на 
показателите на околната среда именно чрез въвличане на месните жители в идеята за устойчиво и 
балансирано икономическо развитие, което не вреди на околната среда..  
При избора на проекти за финансиране ще се  дисквалифицират проекти, които имат негативно 
въздействие върху някой от компонентите на ОС. 
 

8.3. Насърчаване на заетостта и конкурентноспособността: 
Намаляване на безработицата, създаването на нови работни места и запазването на съществуващите e  
основно предизвикателство за икономиките на селските райони и част от целите, към който се стреми 
местната инициативна група „Високи Западни Родопи”. 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, подобряване на трудовите условия и 
подобряване на капацитета и уменията на заетите лица. За  повишаване на компетенциите и 
капацитета на местно ниво в СМР е предвидено в територията да се реализира Мярка 331 от 
Регламент 1698, която мярка е насочена именно към подобряване на знанията, квалификацията и 
конкурентоспособността на хората на пазара на труда. Всички заложени цели и приоритети в СМР и 
планираните за тяхното постигане мерки предполагат и ще водят към подобряване на конкурентно-
способността на територията. Конкурентноспособността на местната икономика ще се подобри като се 
стимулира производството на висококачествени местни продукти, като се регистрират териториални 
марки и марки за качество, който да гарантират пазарните предимства на суровините и продуктите от 
територията и най-вече като се стимулира работата в клъстери на различните субекти от местната 
икономика, като по този начин осноновите есектори от местната икономика взаимно ще се допълват, 
подкрепят и рекламират.   
 

8.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 
Целите на настоящата стратегия са в синхрон с целите и изискванията на ПРСР, която е съобразена с 
оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка, спазвайки принципите за 
допълняемост и разграничения. Съответствието с оперативните програми е предпоставка за 
изпълнение на националните цели на България за периода 2007-2013, с които СМР за територия 
„Високи Западни Родопи” е в унисон. 
Заложените цели в СМР и методология на работа  кореспондират с целиета на ПРСР и допринасят за 
постигането на нейните приоритети: «Развитие на конкурентноспособно земеделие и ХВП» и 
«Повишаване качеството на живот в селските райони». Чрез прилагането на подхода  „ЛИДЕР”  и 
СМР местната общност ще бъде мобилизирана да планира и да реализира дей ности, допринасящи за  
устойчиво развитие на територията.  
Въпреки че в СМР не са планирани мерки от ОС 2 на ПРСР, чрез планираните мерки от Оси 1 и 3 на 
ПРСР се предвижда да се дава приоритет на дейности и проекти, които допринасят за опазване на 
околната среда, развитие на биологично производство и недопускане на замърсяващи производства, 
като по този начин местната общност ще бъде въвличана индиректно в дейности, носещи ползи за 
околната среда в територията. Към дейностите по Ос 1 приоритет ще се дава на  проекти, които пряко 
допринасят за запазване на околната среда и производството на екологично чиста продукция. 
За постигане на желаната визия за развитие на територия „Високи Западни Родопи” МИГ планира да 
привлече средства и от други финанисращи инструменти и рпограми, като по този начин ще се получи 
и допълняемост и надграждане на ефекта от работата и по Структурните фондове: 
 Чрез реализиране на проекти по СМР, които насърчават опазването на околната среда, СМР 

ще дпринесе и за постигането на основните цели на ОП „Околна среда” за опазване на 
биологичното разнообразие и защита на природната среда. Същевременно чрез реализиране на 
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проекти в територията, подкрепени по ОП „Околна среда”, ще се подобри качеството на живот 
в населените места, а територията ще стане по-привлекателна за посещения от туристите.  

 МИГ в партньорство с ОбА Доспат и ОбА Борино планират да използва максимално 
възможностите по ОП „Развитие на човешките ресурси” за развитие на човешките ресурси в 
територията – развитие на умения и компетентности, устойчиво развитие на уязвими 
общностни групи. Едни от слабите страни на територията са ниското ниво на умения и 
незадоволителна степен на квалификация и преквалификация на работната сила. Чрез 
планирането и използването на Мярка 331 в  СМР ще се стимулира обучението и развитието 
на компетенции в територията, а за по-глобално обхващане на нуждите от обучения на 
човешкия капитал ще се използват възможностите по ОП „Развитие на човешките ресурси”.  

 ОП „Развитие на конкурентноспособност на българската икономика” (ОП 
„Конкурентноспособност”) допълва интервенциите на СМР за конурентно и ефективно 
производство, развитие на бизнес потенциала, модернизиране на предпприятията. Ако мерките 
по СМР подкркепят приоритетно земеделкси производители, малки и средни предпиятия за 
развитие на устойчив туризъм, то чрез ОП „Конкурентноспособност” ще се реализират 
възможности за подкрепа на малки и средни предприятия извън сферата на интервенция на 
СМР. По този начин ще се търси балансирано допълващо въздействие чрез релевантните 
структурни фондове върху разнообразяването на селската икономика и диверсифицирането на 
общия териториален икономически профил. 

 Допълняемостта на ОП „Административен капацитет” за постигането на целите на СМР се 
визуализира чрез изграждането ан компетенции и познания двете общински дминистрации в 
територията, чиято основна мисия е да работи за повишаването качеството на живот в 
територията . Двете общински администрации – на Борино и Доспат ще подпомагат със знания 
и умения ефективното прилагане и управление на  СМР за постигане на максимален ефект в 
територията. 

 В територия „Високи западни Родопи” има реализиран проекти за сътрудничество със съседна 
Гърция -  в областта на културния обмен, развитие на междурегионални туристически 
дестинации, опазване на биологичното разнообразие. Чрез заложените мерки в СМР ще се 
насърчи развитието и разнообразяването на трансграничния туристичексия профил на региона, 
с което ще се подобри усвояването на туристическите възможности в територията и създадат 
естетсвени предпоставки за обмяна на опит и ноу-хау . 

 
МИГ „Високи западни Родопи” ще следи и гарантира за недопускане на двойно финансиране на 
потенциални кандидати (бенефициенти), избираеми и по други мерки извън СМР.  
Основния принцип за разграничаване, заложен в ПРСР и СМР: 
според вида на бенефициентите – допустимите канидати (бенефициенти) са съборазени с критериите 
за допустимост на бенефициенти по мерките на ПРСР, като приоритетно ще бъдат подкрепяни 
проекти на микро и малък бизнес, отговарящи на икономическия профил на територията, 
идентифицираните местни нужди и принципите на подхода „ЛИДЕР”;  
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