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 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони



ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

Повишаване качеството на жизнената среда, повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика, осигуряване на 

балансирано и устойчиво местно развитие чрез прилагане на 
интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, 

изграждане и обновяване на туристическа и публична 
инфраструктура, осигуряване на повече възможности за трудова 

реализация и социално включване.

Главна цел, приоритети и специфични цели на 
Стратегията за ВОМР



Главна цел, приоритети и специфични цели на 
Стратегията за ВОМР

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ

ПРИОРИТЕТ 1:
Развитие и стимулиране на предприемачеството, насърчаване на 
иновационната активност и развитие на устойчив бизнес

ПРИОРИТЕТ 2:
Стимулиране на местното развитие и опазване на околната среда

ПРИОРИТЕТ 3:
Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на 
бедността



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

КЪМ ПРИОРИТЕТ 1:

Специфична цел 1.1
Насърчаване на инвестициите, технологична модернизация и 
иновации в предприятията

Специфична цел 1.2
Развитие на земеделски стопанства и предприятия и повишаване 
конкурентоспособността на селското стопанство

Главна цел, приоритети и специфични цели на 
Стратегията за ВОМР



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ 
ПРИОРИТЕТИ:

КЪМ ПРИОРИТЕТ 2:

Специфична цел 2.1
Повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на 
живот чрез подобряване на жизнената среда и насърчаване на нови 
бизнес начинания

Специфична цел 2.2
Опазване и съхранение на околната среда и развитие на 
туристическа инфраструктура, свързана с експониране и 
популяризиране на културни, исторически и природни ценности

Главна цел, приоритети и специфични цели на 
Стратегията за ВОМР



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ 
ПРИОРИТЕТИ:

КЪМ ПРИОРИТЕТ 3:

Специфична цел 3.1 
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Специфична цел 3.2 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Главна цел, приоритети и специфични цели на 
Стратегията за ВОМР



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 1: Инвестиции в земеделски стопанства (ЕЗФРСР)

Ø Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на 
цялостната дейност на земеделското стопанство като нови 
продукти, процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материални и/или 
нематериални активи.

Ø Допустими разходи са за СМР, Доставка на техника, Създаване 
на трайни насаждения, закупуване на транспортни средства.

Ø Бенефициенти са: Земеделски  стопани и производители, и 
признати организации на такива.

Ø Размер на финансирането: 50 % от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи, и 500 
000,00 лв. общо за цялата мярка. 



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 2: Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти (ЕЗФРСР)

Ø Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на 
цялостната дейност, икономическата ефективност и 
конкурентоспособността на предприятия от хранително-
преработвателната промишленост като нови продукти, 
процеси и технологии, включително къси вериги на 
доставка, и подобряване на качеството и безопасността на 
храните и тяхната проследяемост;

Ø Допустими разходи са за СМР, Доставка на техника, 
Изграждане/модернизиране, включително оборудване на 
лаборатории, закупуване на транспортни средства.

Ø Бенефициенти са: Земеделски  стопани и производители, и 
признати организации на такива.

Ø Размер на финансирането: : 50 % от общия размер и 290 
000,00 лв. общо за цялата мярка. 



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 3: Инвестиции в земеделски стопанства и 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства 
(ЕЗФРСР)

Ø Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на 
цялостната дейност, икономическата ефективност и 
конкурентоспособността на на земеделското стопанство  и 
предприятия от хранително-преработвателната 
промишленост като нови продукти, процеси и технологии, 
обновяване на наличните производствени материални 
и/или нематериални активи включително къси вериги на 
доставка, и подобряване на качеството и безопасността на 
храните и тяхната проследяемост;



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 3: Инвестиции в земеделски стопанства и 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства 
(ЕЗФРСР)

Ø Допустими разходи са за СМР, Доставка на техника, 
Изграждане/модернизиране, включително оборудване на 
лаборатории, закупуване на транспортни средства.

Ø Бенефициенти са: Земеделски стопани, които имат 
икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 
евро измерен в стандартен производствен обем и 
производството им е в един от секторите „плодове и 
зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“. 

Ø Размер на финансирането: : 60 % от общия размер и 160 
000,00 лв. общо за цялата мярка. 



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
(ЕЗФРСР)

Ø Подпомагат се проекти, които включват инвестиции в 
неземеделски дейности, което да подпомогне създаването 
на заетост и да ускори диверсификацията на 
неземеделските дейности, като изграждане и обновяване 
на туристически обекти и развитие на туристически услуги, 
развитие на услуги във всички сектори и развитие на 
занаяти, и други неземеделски дейности.

Ø Допустими разходи са за СМР, доставка на техника и 
оборудване и услуги.

Ø Бенефициенти са: Земеделски стопани или 
микропредприятия.

Ø Размер на финансирането: до 70 % от общия размер и 600 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 5: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства 

(ЕЗФРСР)

Ø Подпомагат се проекти, които включват инвестиции в 
неземеделски дейности, което ще подпомогне създаването 
на заетост и ще ускори диверсификацията на 
неземеделските дейности, като изграждане и обновяване 
на туристически обекти и развитие на туристически услуги, 
развитие на услуги във всички сектори и развитие на 
занаяти, и други неземеделски дейности.

Ø Допустими разходи са за СМР, доставка на техника и 
оборудване и услуги.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 5: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства 

(ЕЗФРСР)

Ø Бенефициенти са: Малките стопанства в общините от 
селските райони с икономически размер, измерен в 
стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 
евро.

Ø Размер на финансирането: до 85 % от общия размер и 160 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 6: Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура (ЕЗФРСР)

Ø Подпомагат се проекти, които включват подкрепа за 
инвестиции в площи за широко обществено ползване, 
общински пътища, улици, социална, културна, спортна и 
образователна инфраструктура, енергийна ефективност в 
общински сгради.

Ø Допустими разходи са за СМР, доставка на техника и 
оборудване.

Ø Бенефициенти са: Община Поморие, ЮЛНЦ и Читалища.
Ø Размер на финансирането: : до 100 % от общия размер и 973 

000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 7: Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 

(ЕЗФРСР)

Ø Подпомагат се проекти, които включват подкрепа за 
дребномащабна туристическа инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и свързана с представяне, 
експониране и популяризиране на местното природно, 
историческо и културно наследство.

Ø Допустими разходи са за СМР, доставка на техника и 
оборудване.

Ø Бенефициенти са: Община Поморие и  ЮЛНЦ.
Ø Размер на финансирането: до 100 % от общия размер и 250 

000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 8: Подобряване на природозащитното състояние на 
видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР (ЕФРР)

Ø Подпомагат се проекти, които обхващат видове и 
местообитания от мрежата Натура 2000 с приоритет F1 и 
F2 съгласно НПРД, които са докладвани в 
„неблагоприятно-незадоволително“ състояние (U1) и които 
попадат в териториалния обхват на МИГ Поморие.

Ø Допустими разходи са за СМР, доставка на техника и 
оборудване и услуги.

Ø Бенефициенти са: Община Поморие и  ЮЛНЦ.
Ø Размер на финансирането: до 100 % от общия размер и 780 

000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 9: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост 
и достъп до заетост на икономически неактивни и 

безработни лица (ЕСФ)

Ø Целева група: Безработни или неактивни лица 
Ø Дейности: Посреднически услуги, обучение, стимули на 

работодатели, разработването на бизнес идеи, трудови 
борси и др.

Ø Допустими разходи: Определят се на база изискванията на 
глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Ø Бенефициенти са: организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на труда;образователни и 
обучителни организации и институции; работодатели; 
социални партньори; общини и райони на общини; 
центрове за информация и професионално ориентиране; 
ЦПО, неправителствени организации.

Ø Размер на финансирането: до 100 % от общия размер и 200 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 10: Подобряване на равния достъп до възможностите 
за учене през целия живот за всички възрастови групи (ЕСФ)

Ø Дейности: Обучения, за повишаване на професионалната 
квалификация и/ или за придобиване на нова; за 
придобиване на ключови компетентности; продължаващо 
обучение с цел по-добра професионална реализация и 
повишена професионална подготовка на кадрите

Ø Допустими разходи: Определят се на база изискванията на 
глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Ø Бенефициенти са: работодатели; образователни и 
обучителни организации и институции; неправителствени 
организации.

Ø Размер на финансирането: до 100 % от общия размер и 300 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 11: Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др. 

(ЕСФ)

Ø Дейности: В следните направления; 

Ø „Подобряване достъпа до заетост”

Ø „Подобряване достъпа до образование”

Ø  „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

Ø „Развитие на местните общности и преодоляване на 
негативните стереотипи”



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 11: Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др. 

(ЕСФ)

Ø Допустими разходи: Определят се на база изискванията на 
глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Ø Бенефициенти са: доставчици на социални и здравни 
услуги; социални партньори; работодатели; общини и 
райони на общини; организации, предоставящи 
посреднически услуги; образователни и обучителни 
организации и институции; центрове за информация и 
професионално ориентиране; читалища; неправителствени 
организации, социални предприятия и кооперации за хора 
с увреждания, регистрирани поделения на 
вероизповеданията.

Ø Размер на финансирането: до 100 % от общия размер и 200 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 12: Активно приобщаване, включително с оглед 
насърчаване на равните възможности и активното участие и 

по-добрата пригодност за заетост (ЕСФ)

Ø Дейности: Предоставяне на услуги за семейства с деца, 
услуги по превенция, Подобряване достъпа до заетост на 
хората с увреждания и други уязвими групи. Подобряване 
достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. 
чрез целеви действия, насочени към уязвими групи; 

Ø Допустими разходи: Определят се на база изискванията на 
глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 12: Активно приобщаване, включително с оглед 
насърчаване на равните възможности и активното участие и 

по-добрата пригодност за заетост (ЕСФ)

Ø Бенефициенти са: общини и райони на общини; 
неправителствени организации; организации, 
предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; 
образователни и обучителни институции и организации; 
доставчици на социални услуги; доставчици на здравни 
услуги, публични лечебни и здравни заведения, 
регистрирани поделения на вероизповеданията.

Ø Размер на финансирането: до 100 % от общия размер и 350 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 13: Технологично развитие и иновации (ЕФРР)

Ø Дейности: Придобиване на ново оборудване, необходимо 
за внедряване в производството на иновативния продукт 
(стока или услуга) или процес, права на интелектуална 
собственост, специализиран софтуер, помощни услуги в 
подкрепа на иновациите.

Ø Допустими разходи: Определят се на база изискванията на 
глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Ø Бенефициенти са: Малки или средни предприятия съгласно 
Закона за малките и средни предприятия и Приложение I 
на Регламент (ЕС) № 651/2014. 

Ø Размер на финансирането: до 90 % от общия размер и 600 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Мерки, допустими дейности, разходи и 

бенефициенти, размер на финансирането.

Мярка 14: Капацитет за растежа на МСП (ЕФРР)

Ø Дейности: Общи производствени инвестиции за 
подобряване на производствения капацитет за растеж чрез 
ефективното и ефикасно използване на факторите на 
производство и чрез изграждането на възможности за 
възприемане и адаптиране на европейски и международни 
знания и технологии чрез инвестиции в дълготрайни 
материални и нематериални активи, разширяване на 
производството, внедряване на нови технологии и 
практики.

Ø Допустими разходи: Определят се на база изискванията на 
глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Ø Бенефициенти са: Малки или средни предприятия съгласно 
Закона за малките и средни предприятия и Приложение I 
на Регламент (ЕС) № 651/2014. 

Ø Размер на финансирането: до 90 % от общия размер и 1 000 
000,00 лв. общо за цялата мярка.



Разпределение на бюджета на Стратегията за 

ВОМР по сектори

Публичен и нестопански сектор:

Общо седем мерки даващи възможност за финансиране 
на проекти както следва:

Ø М6, М7, М8, М9, М10, М11 и М12 с обща стойност на 
бюджета в размер на 3 403 000,00 лв или 50,70 % от 
бюджета на СМР.

Стопански сектор:

Общо седем мерки даващи възможност за финансиране 
на проекти както следва:

Ø М1, М2, М3, М4, М5, М13 и М14 с обща стойност на 
бюджета в размер на 3 310 000,00 лв или 49,30 % от 
бюджета на МСР
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Отдел “Управление на проекти”

Тел.: 0596/26307
0882 420086

Email: eu_projects@pomorie.org
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