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

ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ  НА  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ  2014-2020 г.

Проект под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони

Главна цел: да бъде постигната висока обществена активност на местно 
ниво и разработена Стратегия за водено от общностите местно 

развитие (ВОМР) на ПРСР 2014 – 2020 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ/ BENEFICIARY:

ОБЩИНА ЛОМ/ MUNICIPALITY OF LOM

ДОГОВОР/ CONTRACT:

№ РД 50-104/17.08.2016 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА/ TOTAL VALUE:

57 054,90 лв.

СТОЙНОСТ НА БФП/ GRANT VALUE: 100%

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ PERIOD:

17.08.2016 г. - 17.05.2017 г.



Философия на ВОМР 

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент 

за участието на гражданите на местно равнище в разработването 

на отговори на социалните, екологичните и икономическите предиз-

викателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който 

изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвес-

тиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората 

и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в 

практиката.

Местното развитие, водено от общността е:

• фокусирано върху конкретна територия;

• водено от местни групи за действие, съставени от представи-

тели на публичния, стопански и нестопански сектор, като на ниво 

вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определе-

нието в националните правила, нито който и да е от другите два 

сектора, представляващи конкретните заинтересовани страни, 

не може да представлява повече от 49 % от правата на глас;

• се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за 

местно развитие, основани на характеристиките на конкретна-

та територия;

• разработено, като се имат предвид местните потребности и 

потенциал,включва иновативни характеристики в местния кон-

текст, изграждане на мрежи на територията



Прилагане на подхода ВОМР за периода 2014 -2020 се финансира по 

линия на Европейски фонд за развите на селските райони чрез Про-

грама за развите на селските райони 2014-20202  по мярка 19 и под-

мерки 19.1., 19.2, 19.3. и 19.4

• Подмярка 19.1 - „Помощ за подготвителни дейности“ 

бюджет 4,8 млн. евро  

• Подмярка 19.2 - „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за водено от общностите местно развитие“ 

бюджет 90,1 млн. евро

• Подмярка 19.3 - „Подготовка и изпълнение на дейности за сътруд-

ничество на МИГ“ 

бюджет 6,5 млн. евро

• Подмярка 19.4 - „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие“ 

бюджет 30 млн. евро



Цел на проекта:

Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности“ цели да подпо-

могне подготовката на местните общности за прилагане на под-

хода ВОМР. Целта на проект №РД 50-104/17.08.2016 г. за предоста-

вяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен от Община Лом с 

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Държавен фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция е:  „Да бъде постигната ши-

рока обществена информираност, а на тази основа и активност на 

местно ниво за да бъде сформирана Местно инициативна група /

МИГ-ЛОМ/ и разработена стратегия за ВОМР.

Дейности за изпълнение на целите

• Дейност 1: Формиране и учредяване на публично-частно парт-

ньорство – сформиране и регистрация на МИГ

• Дейност 2: Популяризиране процеса на разработка на стра-

тегията – организиране и провеждане на информационни кампа-

нии, срещи и конференции, създаване и поддържане на електронна 

страница на МИГ, изготвяне и разпространение на информационни 

материали;

• Дейност 3: Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на 

партньорите и местни лидери – провеждане на обучения за при-

лагане на Стратегии за местно развитие на МИГ;

• Дейност 4: Проучване и анализ на територията – извършване на 

проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участници-

те, създаване на база данни, необходими за изготвяне на Страте-

гия за местно развитие;

• Дейност 5: Подготовка на Стратегия за ВОМР – изготвяне на 

стратегия с приоритетни оси, цели и мерки, финансова програма, 

индикатори за изпълнение и др., вкл. провеждане на работни срещи 

и консултиране със заинтересованите страни;

• Дейност 6: Дейности, свързани с извършването на админи-

стративни разходи – разходи за екипа на МИГ, офис оборудване, 

офис консумативи и канцеларски материали.



Очаквани резултати

• Регистрирано Сдружение с нестопанска цел „Местна инициа-

тивна група – Лом“, съгласно изискванията на мярка 19.1

• Изготвена и одобрена от Общото събрание на МИГ Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) с период на 

действие до 2020 г.

Територия на действие на проекта



Какво е постигнато до момента
Месец 6-ти от 9 месечния проект

Проведени информационни кампании – 

7 в селата и 3 в града - над 200 участника

Проведени 2 информационни конференции

с над 100 участника

Проведени 3 информационни семинара –

72 участника

За популяризацията на ВОМР и за осигуряване на прозрачност 

за работата по проекта се поддържа сайт www.miglom.org, 

изготвени са брошура и диплянка и са направени 9 публикации в 

регионални и местни медии

Проведено е учредително събрание на МИГ-ЛОМ

 Проведено едно двудневно и едно еднодневно обучение на екипа 

на МИГ-ЛОМ - 10 участника

Проведено двудневно обучение за местни лидери по ВОМР

20 участника

Проведени 2 еднодневни работни срещи -консултиране по  

подготовката на стратегията – 40 участника



Какво предстои да се направи?

Проектът ще приключи на 15 май 2017 година с подаване на подгот-

вена Стратегия ВОМР и кандидатстване за финансирането и по 

Подмярка 19.2. от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 година.

Регистрация на МИГ - ЛОМ

Провеждане на обучения на екипа на МИГ и местни лидери

Обществени обсъждания на СВОМР

Искане на ЕО от РИОСВ

Работни срещи

Провеждане на общо събрание

Осигуряване на подкрепа на СВОМР - 576 д. (2,2%)

Приемане на СВОМР



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

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА ПО МЯРКА 19.1:

Община Лом - публичен сектор

Град Лом, п.к. 3600, ул. Дунавска №12

lom.municipality@lom.egov.bg

ГК-ЛОМ ЕООД – стопански сектор

Град Лом, п.к. 3600 ул. Алмус №7

Сдружение ЦМИ – нестопански сектор

Град Лом, п.к. 3600, ул. Ал. Стамболийски 77

Офис на проекта

Местна инициативна група - Лом

МИГ - ЛОМ

Град Лом, п.к. 3600, ул. Георги Манафски №19, ет. 2

GSM 0887 658 204, 0888 252 701

e-mail: office@miglom.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз”


