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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

1. Описание на МИГ: 

(не повече от 3 страници) 

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 

- списък на общините, обхванати от МИГ;  

- списък на населените места, обхванати от МИГ;  

- брой жители на териториите, обхванати от 
МИГ. 

 

1.2. Карта на територията: 

 

2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: 

(не повече от 2 страници) 

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и 
обществени обсъждания): 

 

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: 

 

3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 

(не повече от 10 страници) 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 
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3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 

 

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 

 

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: 

 

4. Цели на стратегията: 

(не повече от 10 страници) 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

 

4.2. Специфични цели: 

 

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, 
разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с 
политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по 
десегрегация и деинституционализация: 

 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

 

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 

 

5. Описание на мерките: 

(не повече от 4 страници за всяка мярка) 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 

 

ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)   

ОПОС 2014 - 2020 г. (ЕФРР)   

ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ)   
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ОПРЧР (ЕСФ)   

ОПИК (ЕФРР)   

ПМДР (ЕФМДР)   

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на мярката Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от 
ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

  

 …   

 

Мерки, които не са част от 
ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 
включени в Регламент (EC) 
№ 1305/2013 (финансирани 
от ЕЗФРСР) 

  

 …   

 

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

  

 …   

 Мерки, финансирани от 
ОПОС 2014 - 2020 г. (ЕФРР)   

 …   

 
Мерки, финансирани от 
ОПНОИР 2014 - 2020 г. 
(ЕСФ) 

  

 …   
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 Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ)   

 …   

 Мерки, финансирани от 
ОПИК (ЕФРР)   

 …   

 Мерки, финансирани от 
ПМДР (ЕФМДР)   

 …   

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 

 100 % 

 

    

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по 
мерки: 

(не повече от 2 страници) 

 

7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

(не повече от 4 страници) 

 

8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 
капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на 
специфичната уредба относно оценката: 

(не повече от 12 страници) 

8.1. Организационна структура на МИГ: 

- организационна структура/схема.   

8.2. Управление на МИГ: 

- органи за управление и контрол;   

- описание на позициите и изискванията към 
изпълнителния директор и персонала.   
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8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 

 

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 
създадени работни места: 

(не повече от 1 страница) 

 

9.2. Индикатори по мерки: 

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 

(не повече от 2 страници) 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на принципа на равенство между 
половете;   

- допринасяне за утвърждаване на принципа на 
равните възможности;   

- създаване на условия за превенция на 
дискриминацията.   

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

 

10.4. Съответствие с програмите, финансирани от ЕСИФ: 

 

 


