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местно развитие

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Отдел “Управление на 
проекти”
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Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел 
за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по 
реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което:

1. Представлява публично-частно партньорство със задължително 
участие на общината.

2. Публично-частно партньорство е партньорството между 
представители на публичния сектор, представители на 
стопанския сектор и представители на нестопанския сектор за 
реализиране на стратегия за ВОМР на опредена територия.



3. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на 
стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 
колективния върховен орган и в колективния управителен орган на 
сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас, 
съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

„Представител на нестопанския сектор” е лице, регистрирано по Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните 
читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител 
на този сектор.
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▸ „Представител на публичния сектор”  може да бъде служител на 
общината, който представлява съответния орган въз основа на 
писмено решение, представено на МИГ.

▸ „Представител на стопанския сектор”  е лице, регистрирано да 
извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, 
организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и 
физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, 
т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност.
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Условия за допустимост на МИГ и СМР:

▸Финансова помощ се предоставя за проекти към стратегия за ВОМР, 
изпълнявана от МИГ, одобрена по условията и реда на наредбата;

▸ Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители;

▸Липса на припокриване на една и съща територия от различни МИГ;

▸Кохерентност на територията;

▸Наличие на доказателства за проведени действия по формиране на 
публично-частното партньорство и осигуряващи представеност;
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Бенефициент към стратегиите за местно развитие:

Има постоянен адрес - за физическите лица, и 
седалище и адрес на управление - за еднолични 
търговци и юридическите лица на територията на 
действие на МИГ и осъществява дейностите по 
проект на територията на действие на МИГ;



Бюджет на СМР

Максималният размер на допустимите разходи за проект 
към стратегия за ВОМР:

ü До 200 000 евро за проекти, финансирани от ПРСР, 
ПМДР, ОПРЧР и ОПНОИР;

ü Определен в насоките за кандидатстване на УО на 
ОПОС 2014-2020 г.;

ü Определен в обявата на МИГ/МИРГ след одобрение на 
Управляващия орган (УО) на ОПИК за проекти, 
финансирани от ОПИК.
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Интензитетът на подпомагане за мярка от 
стратегията за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР е:
Ø определен в стратегията за ВОМР в размер до 

100 на сто в зависимост от получателя и от 
конкретната дейност, за която се предоставя 
финансиране, както и от приложимия режим на 
държавна помощ. 
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а) когато получател е публично лице и проектът не 
генерира приход, интензитетът на помощта е в 
размер до 100 на сто;
б) когато получател е публично лице и проектът 
генерира приход, интензитетът на помощта е в 
размер до 70 на сто;
в) когато получател е частно лице интензитетът на 
помощта е в размер до 60 на сто;
г) когато получател е частно лице и проектът е в 
обществена полза, интензитетът на помощта е в 
размер до 70 на сто.
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Бюджет на СМР

СМР 
до 6 млн. 

евро

?

Управлени
е ЕЗФРСР

ЕЗФРСР
2

ЕФМДР
0,05

ЕФРР
ОПОС

60 €/ХА

ЕФРР
ОПИК

1,5

ЕФРР
ОПНОИР

0,5

ЕСФ
0,76
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Отдел “Управление на проекти”
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