
Благодарим на всички, които се включиха в 

работните срещи, семинари и обществени 

обсъждания по разработване на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на 

територията на общините Елена и Златарица и 

активно участваха с мненията и препоръките си в 

дискусиите!

Можете да се запознаете със Стратегията за 

ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица“ на 

интернет станицата

vomr.elena.bg

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

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

развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

www.eufunds.bg 

СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

общини Елена и Златарица

    п р о г р а м а з а

РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕвропЕйски зЕмЕдЕлски фонд 
за развитиЕ на сЕлскитЕ райони

Сдружение 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

общини Елена и Златарица

Това издание е изготвено с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони в изпълнение на Договор № РД 50-172/07.12.2015 г.

В одобрената Стратегия бяха включени подмерките:

¡ Подмярка 4.1. 

 Инвестиции в земеделски стопанства, финан-

сиране – 50%, бюджет – 120 000 евро.

¡ Подмярка 4.1.2. 

Инвестиции в земеделски стопанства по Те-

матична подпрограма за развитие на малки 

стопанства, финансиране – 60-80%, бюджет – 

36  000  евро.

¡ Подмярка 4.2. 

Инвестиции в преработка/маркетинг на сел-

скостопански продукти, финансиране – 50%, бю-

джет по подмярката – 120 000 евро.

¡ Подмярка 6.4.1. 

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейнос-

ти, финансиране – 75%, бюджет – 300  000  евро.

¡ Подмярка 6.4.2. 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейнос-

ти по Тематичната подпрограма за развитието 

на малки стопанства, финансиране – 85%, бю-

джет – 80 000 евро.

¡ Подмярка 7.2. 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по ма-

щаби инфраструктура, финансиране – 100%, бю-

джет – 100 000 евро.

¡ Подмярка 7.5. 

Инвестиции за публично ползване в инфраструк-

тура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура, 

финансиране – 100%, бюджет – 100 000 евро.

¡ Подмярка 7.6. 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържа-

не, възстановяване и подобряване на културно-

то и природното наследство на селата, финан-

сиране – 100%, бюджет – 144 000 евро.



В общините Елена и Златарица се изпълняна про-

ект по Договор №РД 50-172/07.12.15  г. за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

проект за подготвителни дейности по подмярка 

19.1  “Помощ за подготвителни дейности“ на мяр-

ка 19 “Водено от общностите местно развитие“ 

от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014- 2020  г. (ПРСР).

В рамките на проекта бе разработена Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие 

(СВОМР) за територията на двете общини. 

На основата на широко обсъждане с всички 

заинтересовани страни на територията бе 

приета следната визия:

„МИГ общини Елена и Златарица – предпочи-

тана дестинация за туризъм на основата 

на съхранено природно и културно-истори-

ческо наследство и територия с развито 

селско стопанство“.

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА

Приоритет 4: 

¡ Специфична цел 4.1. 

Подобряване облика на населените места.

¡ Специфична цел 4.2. 

Разширяване на инфраструктурата за туризъм и 

отдих за публично ползване.

Участниците в работата върху окончателния вид 

на Стратегията обсъдиха и одобриха на терито-

рията на МИГ общини Елена и Златарица в периода 

2014- 2020 г. да се работи по три мерки от ПРСР: 

� Инвестиции в материални активи 

(Мяр ка  04);

� Развитие на стопанства и предприятия 

(Мярка 06); и 

� Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони 

 (Мярка 07).

Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони

Инвестиции в материални активи

Развитие на стопанства и предприятия

34%

28%

38%

ПРИОРИТЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ:

¡ Специфична цел 1.1. 

Подобряване конкурентоспособността на местните ми-

кро-предприятия.

¡ Специфична цел 1.2. 

Подкрепа за производства и услуги, създаващи заетост, 

включително социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания.

ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Приоритет 1: 

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДЛАГАНЕ

Приоритет 2: 

¡ Специфична цел 2.1. 

Подкрепа за предлагането на нови туристически продукти 

и услуги.

¡ Специфична цел 2.2. 

Модернизиране на базата за настаняване и заведенията 

за хранене.

¡ Специфична цел 2.3. 

Валоризиране на нематериалното и материално природно и 

културно наследство за целите на туристическото пред-

лагане.

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 

ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Приоритет 3: 

¡ Специфична цел 3.1. 

Модернизация на земеделски стопанства в чувствителни 

сектори.

¡ Специфична цел 3.2. 

Подoбряване на достъпа на земеделски продукти до пазара 

чрез подкрепа на предприятия, преработващи земеделска 

продукция.

Цел 1. 

Икономическо оживяване на 

територията на 

„МИГ общини Елена и Златарица“

Цел 2. 
Повишаване качеството на 

средата за живот и бизнес


