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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- НЕДЕЛИНО  

ГРАД НЕДЕЛИНО  

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Боян Радоев Кехайов- Кмет на Община Неделино, област Смолян 

 

 

 

ОТНОСНО: Включване /Участие на Община Неделино при създаване на 

Местно партньорство Неделино за подаване на проектно предложение с цел 

кандидатстване за подготвителни дейности  по процедура № BG06RDNP001-19.610 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г. и реализиране на проект съвместно  с Местно партньорство Ардино  

 

 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

  

Министерство на земеделието - Управляващ орган на Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 обявява в периода 05.05.2022г. (00.00ч.)– 

31.07.2022г..(17.30ч.) вкл. процедура чрез подбор на проектни предложения за 

подготвителни дейности №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  

 

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., които водят до постигане на следните цели: 

• Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на 

териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие 

(ВОМР); 

• Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране 

на такива групи на местно ниво; 
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• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, 

финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 

• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото 

прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие; 

• Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за 

финансиране на стратегиите по повече от един фонд. 

 

По подмярката се финансират дейности, свързани с учредяване на МИГ за 

кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ, популяризиране на подхода 

ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни 

периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на териториите или част от териториите, за които 

се кандидатства), процеса на разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати), 

обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на 

територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната 

общност във връзка с подготовката на стратегията и координация на изпълнението на 

подготвителните дейности. 

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на 

проект за подготвителни дейности са: 

1.Местни инициативни групи, които са регистрирани по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел; 

2.Представители на публичния сектор (общини), определени за водещи партньори 

в местни партньорства; 

3.Представители на стопанския сектор, определени за водещи партньори в местни 

партньорства; 

4.Представители на нестопанския сектор, определени за водещи партньори в 

местни партньорства. 

 

„Местно партньорство“ е неформално обединение за реализиране на съвместни 

дейности и отговорности при изпълнението на проект, в което участват: 

а) община или обединение от общини, определени в Приложение № 1 ; 

б) юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел или по Закона за народните читалища; 

в) лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите; 

г) физически лица. 

В местното партньорство участват задължително най-малко по един партньор от 

изброените в букви "а" - "в", като единият от тях е водещ партньор, който кандидатства и 

получава финансовата помощ. 

Местните партньорства сключват писмено споразумение за партньорство за създаване на 

местна инициативна група между представители на публичния (община/и), стопанския и 

нестопанския сектор на целевата територия, по образец съгласно Приложение № 2 към 

Условията за кандидатстване (УК). В споразумението се определя кандидатът по проекта 

за подготвителни дейности. 

Местни инициативни групи могат да сключват споразумение за партньорство, 

съгласно Приложение № 2 към УК, с местно партньорство или с МИГ за създаване на 

МИГ с нова територия. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за 

подготвителни дейности е:  

а) до левовата равностойност на 30 000 евро (58 674 лева) за кандидат - местно 

партньорство, на територията на което не е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 

– 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.; 

б) до левовата равностойност на 25 000 евро (48 895 лева) за кандидат - местно 

партньорство или МИГ, на територията на което (цялата или част от територията, за 



 

която се кандидатства), е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или 

подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.  

За кандидати общини допустимата финансова помощ не включва разходи за данък 

добавена стойност. 

Максималната продължителност на проект за бенефициенти, на чиито територии не е 

прилаган подхода ЛИДЕР/ВОМР – до 9 месеца, а на проект за бенефициенти, на чиито 

територии е прилаган  подхода ЛИДЕР/ВОМР – до 6 месеца от сключване на договора. 

Територията на кандидата следва да е кохерентна, с непрекъснати граници и с 

население от 10 000 до 150 000 жители по данни от Националния статистически 

институт към 31 декември 2020 г.В територията задължително следва да е включена 

територия от селските райони, посочени в Приложение № 1 към УК. 

 

 

 

Критериите за подбора на проекти и тяхната тежест са, както следва: 

№ Критерий Точки 

1 

Брой общини в състава на партньорството или в МИГ 30 

– една община 10 

– две общини 20 

– повече от две общини 30 

2 

Население на територията на партньорството или на МИГ 40 

от 10 000 до 20 000 жители 20 

от 20 001 до 30 000 жители 30 

над 30 000 жители 40 

3 

Опит на партньорите в изпълнението на проекти, финансирани със 

средства на ЕС 
30 

– Опит на един от партньорите по проекта или регистрирана МИГ, която 

не е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за 

периода 2007 – 2013 г. или за периода 2014 – 2020 г. 

10 

– Опит на двама от партньорите по проекта или на МИГ, която не е 

изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от ПРСР за 

периода 2007 – 2013 г. или за периода 2014 – 2020 г., но е изпълнила 

най-малко един проект със средства от ЕС. 

20 

– Опит на повече от двама от партньорите по проекта или на МИГ, 

която е изпълнявала стратегия за местно развитие, финансирана от 

ПРСР за периода 2007 – 2013 г. или за периода 2014 – 2020 г. 

30 

Максимален брой точки 100 

 

 

Етапът на техническа и финансова оценка преминават проектите, получили не по-

малко от 30 точки. 

За предложенията, получили еднакъв брой точки, за които се установи недостиг 

на средства по процедурата, се извършва допълнително класиране в низходящ ред като 

за одобрение се предлага проектното предложение на кандидата с по-голям брой 

население на неговата територия. 



 

Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни 

инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода 

"Водено от общността местно развитие".  

Създадените МИГ могат да кандидатстват на по-късен етап по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

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

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с което да си осигурят 

финансиране за изпълнение на проектите и дейностите, посочени в разработената 

Стратегия за местно развитие. 

За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИГ. 

Подкрепата на местното партньорство от съответната/те община/и се удостоверява с 

решение на Общинския/те съвет/и, с което се дава съгласие за реализиране на проекта. 

 

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на 

проект за подготвителни дейности са:  

 

1. Регистрирана местна инициативна група (когато е приложимо); 

2. Разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие. 

През новия програмен период 2023-2027г. Община Неделино съвместно с 

Община Ардино чрез създаване на местни партньорства  целят учредяване и 

регистриране на Сдружение „МИГ Ардино – Неделино“ и  изготвяне на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие обхващаща териториите на Община Ардино и 

Община Неделино.  

 

Във връзка с тази процедура Община Неделино възнамерява:  

 1. да създаде Местно партньорство Неделино за подаване на проектно 

предложение за предоставяне на финансова помощ по процедура чрез подбор на 

проектни предложения за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и 

реализиране на проект. 

 

2. да кандидатства съвместно с Местно партньорство Ардино с  проектно 

предложение за предоставяне на финансова помощ по процедура чрез подбор на 

проектни предложения за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 

 

 

   За целта, предвид на гореизложеното предлагам на основание чл. 59 и 

следващите  от ЗМСМА Общински съвет – Неделино  да вземе следните:   

 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Одобрява включването на Община Неделино с БУЛСТАТ 000615043, със 

седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул.“Александър Стамболийски“ 

№104, в Местно партньорство Неделино с  партньори: Народно читалище  

„Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 000611073, със седалище и адрес на управление 

с.Средец, общ.Неделино, и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК 205224011, със 

седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул „Стръмни рид“ №3.  

2. Одобрява Община Неделино да бъде представляващ в създаденото Местно 

партньорство Неделино, като бъде водещ партньор в Местно партньорство 

Неделино и кандидатства за представяне на проект за финансиране по подмярка 



 

19.1."Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020г., съвместно с Местно партньорство Ардино 

 

3. Определя за свой и на Община Неделино представител в местното партньорство 

лицето: Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино.  

4. Упълномощава лицето Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино да 

подпише споразумение за местно партньорство между Община Неделино с 

БУЛСТАТ 000615043, със седалище и адрес на управление гр.Неделино, 

ул.“Александър Стамболийски“ №104, в Местно партньорство – Неделино с 

Народно читалище  „Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 000611073, със седалище и 

адрес на управление с.Средец, общ.Неделино, и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК 

205224011, със седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул „Стръмни рид“ 

№3.  

 

5. Дава съгласие Община Неделино представляващ създаденото Местно 

партньорство- Неделино с партньори: Община Неделино с БУЛСТАТ 000615043, 

със седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул.“Александър Стамболийски“ 

№104, Народно читалище  „Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 000611073, със 

седалище и адрес на управление с.Средец, общ.Неделино, и „ТЕДИ – АММ“ 

ЕООД с ЕИК 205224011, със седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул 

„Стръмни рид“ №3 да бъде партньор на Местно партньорство – Ардино  с 

партньори: Народно Читалище „Родопска искра 1961”, с БУЛСТАТ 108063110 със 

седалище и адрес на управление с.Жълтуша, общ.Ардино и «СОЛАК М.С.» ООД с 

БУЛСТАТ 108515544 със седалище и адрес на управление с.Бял Извор, 

общ.Ардино, Община Ардино с БУЛСТАТ 000235750, със седалище и адрес на 

управление гр.Ардино, ул.“Бели брези“ №31- водещ партньор и кандидат за 

представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1."Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020г. и за реализиране на проекта.  

6. Упълномощава лицето Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино да 

подписва Споразумение за партньорство за създаване на МИГ,  съгласно 

Приложение № 2 към Условията за кандидатстване 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. между 

Местно партньорство Неделино с партньори: Община Неделино с БУЛСТАТ 

000615043, със седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул.Александър 

Стамболийски“ №104, Народно читалище  „Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 

000611073, със седалище и адрес на управление с.Средец, общ.Неделино, и „ТЕДИ 

– АММ“ ЕООД с ЕИК 205224011, със седалище и адрес на управление 

гр.Неделино, ул „Стръмни рид“ №3 и Местно партньорство – Ардино с партньори: 

Народно Читалище „Родопска искра 1961”, с БУЛСТАТ 108063110 със седалище и 

адрес на управление с.Жълтуша, общ.Ардино и «СОЛАК М.С.» ООД с БУЛСТАТ 

108515544 със седалище и адрес на управление с.Бял Извор, общ.Ардино, Община 

Ардино с БУЛСТАТ 000235750, със седалище и адрес на управление гр.Ардино, 

ул.“Бели брези“ №31  - водещ партньор и кандидат за финансова помощ по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020г.  

7. Определя за свой и на Община Неделино представител по изпълнение на 

проекта и подписване на споразумение за партньорство с Местно 

партньорство - Ардино лицето: Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община 

Неделино.  

8. Дава съгласие за реализиране на проекта 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. и за 

включване  в територията на партньорството на всички населени места на Община 

Неделино  

 

 

 

С уважение, 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласувал: 

Илияна Дуганова 

Директор на дирекция „Икономическо развитие, 

Обществени поръчки и хуманитарни дейности“ 

 

 

Изготвил: 

Величко Йорданов 

Гл. експерт „Стопански дейности и туризъм” 


