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ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ     

   

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО 

 

 

 

ДО  

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ  

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,  

ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО 

 

 

 

ПОКАНА  

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗПЪЛНЯВАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО  

 

 

Уважаеми дами и господа - представители на местната общност от територията на 

общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово,  СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ Ви кани за участие в 

обществено обсъждане на Проект на изменения на Стратегия за ВОМР, финансирана със 

Споразумение № РД 50-197/29.10.2016 г. 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” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. 

 

С Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на ПРСР 2014-2020 информира МИГ 

за възможността за допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено от общности 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както 

следва:  

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 

2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през 

преходния период на Програмата. Те са предназначени за осигуряване на финансов 

ресурс за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

(СВОМР) за следващия програмен период, както и за увеличаване на бюджета на 
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изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР с над 900 хил. лв. публични средства 

и изпълнение до юни 2025 година. 

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент 

(ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за 

определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на 

ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по 

отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да кандидатства 

е до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 

000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии 

за ВОМР“. 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР № 

РД 50-197/29.11.2016г. промяна в частта на одобрената стратегия се допуска: 

1. Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с 

промяна на съответната програма; 

2. При наличие на очевидна грешка; 

3. По отношение на финансовите й параметри: 

а) съгласно условията определени в чл. 40, ал. 2 и 3 от ПМС 161 от 2016 г. 

б) до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между 

мерките, финансирани от ЕЗФРСР; 

4. По отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с 

промяна на финансовите параметри по т. 3; 

5. По отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и 

максимална стойност на проектите и интензитет на помощта. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагаме да бъдат заявени за одобрение следните 

промени в СВОМР, като излагаме мотивите и основанията, които считаме, че са 

приложими за всяка конкретна промяна: 

1. Искана промяна: 

1.1.Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

В раздел 6. „Финансов план“, подраздел „Индикативно разпределение на 

средствата по програми/фондове и по мерки”, Таблица 1: Индикативно 

разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки, както следва: 

 Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо публичен принос1 за 

периода на стратегията 

евро лева2 % 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
1 400 000 2 738 162 37,86% 

М1–4.1 
 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства” 
310 000 606 307 8,38% 

                                                           
1 От ЕЗФРСР, ЕФРР или ЕСФ 
2 Съгласно фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лева  
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 Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо публичен принос1 за 

периода на стратегията 

евро лева2 % 

М2–4.2 

 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието 

на селскостопански продукти” 

120 000 234 700 3,25% 

М3–6.4 
 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ 
370 000 723 657 10,01% 

М6–7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

600 000 1 173 498 16,23% 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

100 000 195 583 2,70% 

М 7 

 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно-

историческо и природно наследство“ 

100 000 195 583 2,70% 

Общо мерки, финансирани от ЕЗФРСР 1 500 000 2 933 745 40,56% 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 697 601,74 1 364 369,48 18,87% 

М 8 

 „Повишаване  достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 

адаптиране на работещите спрямо нуждите 

на бизнеса” 

354 094,48 692 537,98 9,58% 

М 9 

 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на територията на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

43 955,62 85 968,40 1,19% 

М 10 
 „Интеграция на маргинализираните 

общности” 
149 549,39 292 488,70 4,04% 

М 11 

 „По-добър достъп до устойчиви услуги за 

социално включване на хора с увреждания 

и самотноживеещи лица” 

150 002,25 293 374,40 4,06% 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 500 000 2 933 745 40,57% 

М 4 
"Подкрепа за разработване и внедряване на 

иновации в МСП" 
180 000 352 049 4,87% 

М 5 
"Технологично обновление и внедряване 

на стандарти в МСП" 
1 320 000 2 581 696 35,70% 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 3 697 647,76 7 231 859,48 100% 

Текущи разходи и популяризиране на Стратегия 

за ВОМР на МИР – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово 

500 000 977 915 - 

Текущи разходи за управление на стратегията на 

МИГ  
400 000 782 332 80% 

Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР 

на територията на МИГ 
100 000 195 583 20% 
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 Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо публичен принос1 за 

периода на стратегията 

евро лева2 % 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ, вкл. 

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 
4 197 655,42 8 209 774,48 - 

Таблица 2: Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки 

1.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо публичен принос3 за 

периода на стратегията 

евро лева4 % 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

1 808 549,96 3 537 162,00 44,04% 

М1–4.1 
 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства” 
324 625,44 634 902,43 7,91% 

М2–4.2 

 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти” 

138 449,53 270 779,60 3,37% 

М3–6.4 
 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ 
375 171,34 733 760,10 9,14% 

М6–7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ 

970 303,65 1 897 719,87 23,63% 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

100 001,53 195 583,00 2,44% 

М 7 

„Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно-историческо и 

природно наследство“ 

100 001,53 195 583,00 2,44% 

Общо мерки, финансирани от ЕЗФРСР 1 908 551,49 3 732 745,00 46,48% 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 697 601,74 1 364 369,48 16,99% 

М 8 

 „Повишаване  достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 

адаптиране на работещите спрямо нуждите 

на бизнеса” 

354 094,48 692 537,98 8,62% 

М 9 

 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на територията на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

43 955,62 85 968,40 1,07% 

М 10 
 „Интеграция на маргинализираните 

общности” 
149 549,39 292 488,70 3,64% 

                                                           
3 От ЕЗФРСР, ЕФРР или ЕСФ 
4 Съгласно фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лева за мерките финансирани от ЕФРР и  1 евро = 

1,9558 лева за мерките финансирани от ЕЗФРСР и  ОПРЧР. 
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Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо публичен принос3 за 

периода на стратегията 

евро лева4 % 

М 11 

 „По-добър достъп до устойчиви услуги за 

социално включване на хора с увреждания 

и самотноживеещи лица” 

150 002,25 293 374,40 3,65% 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 500 000,00 2 933 745,00 36,53%  

М 4 
"Подкрепа за разработване и внедряване на 

иновации в МСП" 
180 000,00 352 049,40 4,38% 

М 5 
"Технологично обновление и внедряване на 

стандарти в МСП" 
1 320 000 2 581 695,60 32,15% 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 4 106 153,23 8 030 859,48 100% 

Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

ВОМР на МИР – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово 

558 295,84 1 091 915,00 - 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ, вкл. ТЕКУЩИ 

РАЗХОДИ 

 

4 664 472,07 

 

9 122 774,48 - 

 

1.3. Обосновка на исканите промени: 

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ планира допълнителна 

финансова подкрепа на СВОМР от ЕЗФРЗ в размер на 799 000 лева по подмярка 19.2 

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

развитие” и 114 000 лв. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегии за ВОМР“, в съответствие с писмо с изх. № 91-232/08.04.2021 г. относно 

допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ и 

единадесето изменение на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, както 

следва: 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общ 

публичен 

принос 

съгласно 

одобрената 

СВОМР, 

лева 

Предложение 

за 

увеличение 

на 

публичния 

принос, 

Лева  

Общ 

публичен 

принос след 

увеличение, 

Лева    

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 738 162 799 000,00 3 537 162,00 

М1–4.1 
 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 
606 307 28 595,13 634 902,43 

М2–4.2 

 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на 

пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти” 

234 700 36 080,00 270 779,60 

М3–6.4 
 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
723 657 10 103,00 733 760,10 
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Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общ 

публичен 

принос 

съгласно 

одобрената 

СВОМР, 

лева 

Предложение 

за 

увеличение 

на 

публичния 

принос, 

Лева  

Общ 

публичен 

принос след 

увеличение, 

Лева    

М6–7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

1 173 498 724 221,87 1 897 719,87 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

195 583 0 195 583 

М 7 

„Съхранение и популяризиране 

на местната идентичност, 

културно-историческо и 

природно наследство“ 

195 583 0 195 583 

Общо мерки, финансирани от ЕЗФРСР 2 933 745 799 000 3 732 745 

 

По мярка  М1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” към 

настоящият момент е проведена една процедура за прием на проектни предложения, по 

която са подадени 10 проектни предложения, от които едно проектно предложение е 

предложено за отхвърляне от оценителната комисия и едно проектно предложение е 

оттеглено от кандидата. Сключен е един административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, който предстои да бъде прекратен, предвид 

неизпълнение на задължение на бенефициента за стартиране на дейностите в 

регламентирания съгласно договора 6 месечен срок. За останалите седем проектни 

предложения предстои финализиране  на проверките от страна на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) 

и сключване на административни договори. МИГ планира разпределение на 

допълнителен финансов ресурс от 28 595,13 лв., който добавен към наличния финансов 

ресурс по мярката в размер на 127 868,87 лв., ще формират свободен финансов ресурс  в 

размер на 156 464,00 лева. Осигуреният ресурс ще позволи финансиране на 2 проектни 

предложения, като МИГ планира да обяви нов прием по мярката.  

По мярка  М2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на 

пазара и/или развитието на селскостопански продукти” са проведени две процедури 

за подбор на проекти. Общият брой на подадените проектни предложения е 5, като две 

от тях са предложени за отхвърляне. Проведените процедури са одобрени от страна на 

ДФЗ. Одобрените от МИГ два броя проектни предложения са в процес на проверка за 

административно съответствие и допустимост от ДФЗ. Едно проектно предложение е в 

Списък на резервните проектни предложения, за които не достига финансиране, като 

недостигащият финансов ресурс възлиза на 36 080,00 лв. МИГ предлага да се увеличи 

бюджета по мярка 2-4.2 с 36 080,00 лв., което ще позволи да се финансира резервното 

проектно предложение, а при необходимост и да се обяви нова процедура. Не е 

установен потенциал за разпределение на по-голям финансов ресурс по мярката. 
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По мярка М3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са 

проведени две процедури за подбор на проектни предложения, които са подадени за 

проверка от ДФЗ. Общият брой на подадените проектни предложения по двете 

процедури е 12, от тях 2 броя са оттеглени, 2 броя - отхвърлени, 7 проектни предложения 

са предложени за финансиране от МИГ, 1 проектно предложение е включено в списъка 

на резервните проектни предложения, за които не достига финансиране. Недостигащият 

финансов ресурс за проектното предложение, включено в резервен списък е 10 103,00 лв. 

МИГ предлага да се увеличи бюджета по мярка М3-6.4 с 10 103,00 лв., което ще позволи 

да се финансиране на резервното проектно предложение, а при необходимост и да се 

обяви и нова процедура за подбор на проекти.  

По мярка М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са проведени 

три процедури за подбор на проектни предложения. Сключени са 4 административни 

договора – 1 брой с Община Гоце Делчев, 1 брой с Община Гърмен  и 2 бр. с  Община 

Хаджидимово. Оставащият финансов ресурс по мярката е 10 956,70 лв. След 

консултация с трите общини от територията на МИГ е установен потенциал за 

подготовка и изпълнение на проектни предложения от всяка една от тях, като 

финансовия ресурс, с който предлагаме да се увеличи бюджета по мярката е 724 221,87 

лв. 

По мярка М 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно-историческо и природно наследство“ е проведена една процедура за подбор 

на проектни предложения, от подадените 3 бр. проектни предложения, като 2 от тях са 

оттеглени от кандидатите. МИГ одобри едно проектно предложение. Предстои проверка 

на процедурата и одобреното проектно предложение от страна на ДФЗ.  Пред 2021 

година е планиран е втори прием по процедурата с наличния остатъчен финансов ресурс 

от 175 090,95 лв. Идентифициран е интерес за кандидатстване с проектни предложения 

от 5 Читалища и НПО. Наличния свободен финансов ресурс е достатъчен за 

финансиране на 5 проектни предложения.  

Предложеното увеличение на финансова подкрепа от ЕЗФРЗ е съобразено с 

резултатите от проведените консултации при подготовка на СВОМР, като финансовият 

ресурс, насочен към стимулиране развитието на земеделието на територията на МИГ 

чрез включване на мерки М1-4.1 и М2-4.2, сумарно продължава да надвишава ресурса по 

мярката, насочена към разнообразяване на икономката на МИГ (М3-6.4). Планирано е 

допълване на ресурса по мярка М1-4.1  и М2-4.2, с цел да се гарантира финансиране на 

проектни предложения до максималната им стойност, каквито се обичайната практика за 

подаваните проекти предложения. В преобладаващата част от случаите кандидатите 

подават проектни предложения до максимално допустимата стойност на общите 

допустими разходи и безвъзмездна финансова помощ, а наличието на остатъчен 

финансов ресурс в по-малък размер е предпоставка за включване на проектни 

предложения в списък на резервните проектни предложения и същевременно наличие на 

свободен, но недостатъчен ресурс за финансирането им. По мярка М6-7.2 първоначално 

е включен публичен ресурс в размер на 600 000 евро. С оглед на факта, че територията 

на МИГ обхваща три общини с 43 населени места, както и това, че в обхвата на мярката 

са  допустими широк кръг от дейности, потенциалът за реализация на проекти за 

обновяване на общинска инфраструктура е изключително голям. Ето защо, 

предложението е бюджетът по мярката да се увеличи с 735 178,57 лв. Проектите в 

публичната сфера са винаги приоритетни и значими за местната общност, задоволяват 

потребностите на голяма група от населението на територията, свързани са с 
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подобряване на облика на населените места, водят до подобряване на качеството на 

живот и привлекателността на територията.   

Предложеното увеличението на бюджета и разпределените му по мерки от СВОМР 

не води до нарушава баланса на средствата по СВОМР. Като цяло разпределението на 

бюджета между частни и публични мерки продължава да е в полза на частните мерки – 

съотношение 66,64% към 30,36%5, при съотношение преди изменението 72,97% към 

27,03%. Процентното съотношение по отделните мерки от СВОМР, преди и след 

изменението, е както следва: 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общ публичен 

принос съгласно 

одобрената СВОМР, 

лева 

Общ публичен 

принос съгласно 

предложеното 

изменение на 

СВОМР, 

лева 

лева % лева % 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 738 162 37,86% 3 537 162 44,04% 

М1–4.1 
 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 
606 307 8,38% 634 902,43 7,91% 

М2–4.2 

 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането 

на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти” 

234 700 3,25% 270 779,60 3,37% 

М3–6.4 
 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
723 657 10,01% 733 760,10 9,14% 

М6–7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

1 173 498 16,23% 1 897 719,87 23,63% 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

195 583 2,70% 195 583 2,44% 

М 7 

 „Съхранение и 

популяризиране на местната 

идентичност, културно-

историческо и природно 

наследство“ 

195 583 2,70% 195 583 2,44% 

Общо мерки, финансирани от 

ЕЗФРСР 
2 933 745 40,56% 3 732 745,00 46,48% 

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
1 364 369,48 18,87% 1 364 369,48 16,99% 

М 8  „Повишаване  достъпа до 692 537,98 9,58% 692 537,98 8,62% 

                                                           
5 М6-7.2, М 7, М 10 и М 11. 
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Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общ публичен 

принос съгласно 

одобрената СВОМР, 

лева 

Общ публичен 

принос съгласно 

предложеното 

изменение на 

СВОМР, 

лева 

лева % лева % 

заетост на безработни лица, 

вкл. лица с увреждания  и 

адаптиране на работещите 

спрямо нуждите на бизнеса” 

М 9 

 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

85 968,40 1,19% 85 968,40 1,07% 

М 10 
 „Интеграция на маргинали-

зираните общности” 
292 488,70 4,04% 292 488,70 3,64% 

М 11 

 „По-добър достъп до 

устойчиви услуги за социално 

включване на хора с 

увреждания и 

самотноживеещи лица” 

293 374,40 4,06% 293 374,40 3,65% 

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
2 933 745 40,57% 2 933 745 36,53% 

М 4 

"Подкрепа за разработване и 

внедряване на иновации в 

МСП" 

352 049 4,87% 352 049 4,38% 

М 5 

"Технологично обновление и 

внедряване на стандарти в 

МСП" 

2 581 696 35,70% 2 581 696 32,15% 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 7 231 859,48 100%  100% 

Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР на МИР – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

977 915 - 1 091 915,00 - 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ, 

вкл. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 
8 209 774,48 - 9 122 774,48 - 

 

С предложеното изменение на бюджета няма да наруши изпълнението на СВОМР 

по отношение на заложените приоритети на СВОМР: 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Общ публичен принос 

съгласно одобрената 

СВОМР 

Общ публичен принос 

съгласно 

предложението за 

изменение на СВОМР 

лева  % лева  % 
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ПРИОРИТЕТИ 

Общ публичен принос 

съгласно одобрената 

СВОМР 

Общ публичен принос 

съгласно 

предложението за 

изменение на СВОМР 

лева  % лева  % 

Приоритет 1. Устойчиво развитие на 

местната икономика 
4 498 409,00 62,20% 4 573 187,13 56,95% 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 
606 307,30 8,38% 634 902,43 7,91% 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” 

234 699,60 3,25% 270 779,60 3,37% 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
723 657,10 10,01% 733 760,10 9,14% 

Мярка 4 "Подкрепа за разработване и 

внедряване на иновации в МСП" 
352 049,40 4,87% 352 049,40 4,38% 

Мярка 5 " Технологично обновление и 

внедряване на стандарти в МСП" 
2 581 695,60 35,70% 2 581 695,60 32,15% 

Приоритет 2. Подобряване средата на 

живот чрез инвестиции в обновяване на 

малка по мащаби  инфраструктура, 

съхранение на местна идентичност, 

културно исторически и природно 

наследство 

1 369 081,00 18,93% 2 093 302,87 26,07% 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

1 173 498,00 16,23% 1 897 719,87 23,63% 

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно-

историческо и природно наследство“ 

195 583,00 2,70% 195 583,00 2,44% 

Приоритет3. Развитие на човешкия 

капитал чрез подобряване достъпа до 

заетост, стимулиране на 

предприемачески идеи и осигуряване на 

съвременни социални услуги.  

1 364 369,48 18,87% 1 364 369,48 16,99% 

Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 

адаптиране на работещите спрямо нуждите 

на бизнеса” 

692 537,98 9,58% 692 537,98 8,62% 

Мярка 9 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на територията на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

85 968,40 1,19% 85 968,40 1,07% 

Мярка 10 „Интеграция на 

маргинализираните общности” 
292 488,70 4,04% 292 488,70 3,64% 

Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви 

услуги за социално включване на хора с 

увреждания и самотноживеещи лица” 

293 374,40 4,06% 293 374,40 3,65% 

Общо: 7 231 859,48 100,00% 8 030 859,48 100,00% 
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Предложеното увеличение на финансирането от ЕЗФРС се очаква да повлияе 

върху изпълнението на два от приоритетите на СВОМР – Приоритет 1. „Устойчиво 

развитие на местната икономика“ и Приоритет 2. „Подобряване средата на живот чрез 

инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местна 

идентичност, културно исторически и природно наследство“ и няма да се отрази върху 

Приоритет 3. „Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, 

стимулиране на предприемачески идеи и осигуряване на съвременни социални услуги“ 

от СВОМР, в рамките на който са планирани мерки, финансирани от ОП „Развитие на 

човешките ресурси“. 

1.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната  -  чл. 18, 

ал. 1, т. 1 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с 

промяна на приложимата нормативна уредба – приема на Регламент (ЕС) 2020/2220 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои 

преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 

1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на 

прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на 

ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., единадесето 

изменение на ПРСР 2014 – 2020 и писмо на УО на ПРСР с Изх. № 91-232/08.04.2021 г. 

2. Искана промяна: 

2.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Точка „Времево разпределение на договориране на публичната 

финансова помощ 

Било: 

„Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за 

проекти по мерките, включени в СВОМР, е 31 декември 2020 г. В тази връзка 

времевото разпределение на общия финансов ресурс за реализация на стратегията е 

представено за периода 2016 – 2020 г. - периодът на договориране на одобрените за 

финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ проекти. След приключване на срока за 

договориране на проекти, бенефициентите могат да изпълняват дейностите по 

проектите към стратегия за ВОМР в срок до 30 юни 2023 г.“ 

2.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Текстът да се замени с: 

„Времевото разпределение на общия финансов ресурс за реализация на 

стратегията е представено за периода 2016 – 2025 г. - периодът на договориране на 

одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ проекти. След 

приключване на срока за договориране на проекти, бенефициентите могат да изпълняват 

дейностите по проектите към стратегия за ВОМР в срок до 30 юни 2025 г.“ 

2.3. Обосновка на исканите промени: 

Привеждане на текста в съответствие с определения срок за изпълнение на СВОМР 

съгласно Писмо с изх. № 91-232/08.04.2021 г. относно допълнително финансиране по 

подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони и единадесето изменение на Програма за развитие на селските райони.  
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2.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната  -  чл. 18, 

ал. 1, т. 1 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с 

промяна на приложимата нормативна уредба – приема на Регламент (ЕС) 2020/2220 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои 

преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 

1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на 

прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на 

ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., единадесето 

изменение на ПРСР 2014 – 2020 и писмо на УО на ПРСР с Изх. № 91-232/08.04.2021 г. 

3. Искана промяна: 

3.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

В раздел 7. „План за действие, показващ как целите са превърнати в 

действия“: 

Било: 

„При планирането на бюджета на Стратегията за ВОМР за периода 2016 – 2020 г., 

както и разпределението на сумите по мерки и години, ще се отчита заявения интерес на 

бенефициентите от територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, както 

и изискването всички договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да 

бъдат сключени с одобрените бенефициенти до края на 2020 г., съгласно разпоредбите 

на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. Договорените проекти през 2020 г. ще се изпълняват 

през следващите години, като крайният срок за изпълнение на всички дейности и 

отчитане на проектите на бенефициенти е до 30 юни 2023 г.“ 

3.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

„При планирането на бюджета на Стратегията за ВОМР за периода 2016 – 2025 г., 

както и разпределението на сумите по мерки и години, ще се отчита заявения интерес на 

бенефициентите от територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

Крайният срок за изпълнение на всички дейности и отчитане на проектите на 

бенефициенти е до 30 юни 2025 г.“ 

3.3.  Обосновка на исканите промени: 

Привеждане на текста в съответствие с определения срок за изпълнение на СВОМР 

съгласно Писмо с изх. № 91-232/08.04.2021 г. относно допълнително финансиране по 

подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони и единадесето изменение на Програма за развитие на селските райони.  

3.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната  -  чл. 18, 

ал. 1, т. 1 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с 

промяна на приложимата нормативна уредба – приема на Регламент (ЕС) 2020/2220 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои 

преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 

1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на 

прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на 

ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., единадесето 

изменение на ПРСР 2014 – 2020 и писмо на УО на ПРСР с Изх. № 91-232/08.04.2021 г. 
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4. Искана промяна: 

4.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

В раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.1. 

“Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места“, Таблица „Ключови индикатори по отношение на 

цялостното прилагане на СВОМР“: 

Било: 

 

Общите индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР са представени в 

следващата таблица: 

Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР 

Вид Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

2023 

Източник на 

информация 

Резулт

ат 

Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
Брой 25  

База данни на 

МИГ 

Брой земеделски 

производители и предприятия, 

преработващи земеделска 

продукция, с повишена 

конкурентоспособност 

Брой 
11 

 

База данни на 

МИГ 

 

 

4.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

 

Общите индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР са представени в 

следващата таблица: 

Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР 

Резултат Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
Брой 32 

База данни 

на МИГ 

Брой земеделски производители и 

предприятия, преработващи 

земеделска продукция, с повишена 

конкурентоспособност 

Брой 
12 

 

База данни 

на МИГ 
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4.3. Обосновка на исканите промени: 

 

Във връзка с промяна на финансовите параметри на СВОМР се променят и   

мониторинговите индикатори за резултат: 

 - Индикатор „Създадени работни места (самонаети/наети)“ се увеличава със 7 

бр. – в съответствие с планирания допълнителния финансов ресурс към мерки М1-4.1, 

М1-4.2 и М3-6.4; 

-  Индикатор „Брой земеделски производители и предприятия, преработващи 

земеделска продукция, с повишена конкурентоспособност“ се увеличава с 1 бр., в 

съответствие с допълнителния финансов ресурс към мярка М1-4.2;  

 

4.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната  -  чл. 18, 

ал. 1, т. 4 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - промяна на 

мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите 

параметри на СВОМР, съгласно  единадесето изменение на ПРСР 2014 -2020 и писмо с 

изх. № 91-232/08.04.2021 г. на УО на ПРСР 2014 – 2020г. 

5. Искана промяна: 

5.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

 

В раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка:“, подраздел 9.2. 

„Индикатори по мерки“, точка „МЕРКИ ЕЗФРСР“, както следва: 

 

Било: 

 

Индикатори по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Източник на 

информация 

За резултат 

Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
брой 10 База данни на МИГ 

Земеделски стопанства, 

произвеждащи земеделски 

продукти с подобрена 

конкурентоспособност 

брой 9 База данни на МИГ 

Индикатори по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Източник на 

информация 

За резултат 

Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
брой 10 База данни на МИГ 

Земеделски стопанства или 

предприятия, преработващи 

земеделски продукти, с 

подобрена 

конкурентоспособност/ 

въвели успешно нов 

продукт или технология 

брой 2 База данни на МИГ 
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Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Източник на 

информация 

За резултат 

Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
брой 5 

База данни на 

МИГ 

Новосъздадени 

микропредприятия извън 

сектор земеделие 

брой 2 
База данни на 

МИГ 

 

5.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Текстът да се замени с: 

 

Индикатори по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Източник на 

информация 

За резултат 

Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
брой 11 База данни на МИГ 

Земеделски стопанства, 

произвеждащи земеделски 

продукти с подобрена 

конкурентоспособност 

брой 9 База данни на МИГ 

Индикатори по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Източник на 

информация 

За резултат 

Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
брой 11 База данни на МИГ 

Земеделски стопанства или 

предприятия, преработващи 

земеделски продукти, с 

подобрена 

конкурентоспособност/ 

въвели успешно нов 

продукт или технология 

брой 3 База данни на МИГ 

Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Източник на 

информация 

За резултат 

Създадени работни места 

(самонаети/наети) 
брой 10 

База данни на 

МИГ 

Новосъздадени 

микропредприятия извън 

сектор земеделие 

брой 2 
База данни на 

МИГ 
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5.3. Обосновка на исканата промяна: 

Във връзка с промяна на финансовите параметри на СВОМР съгласно писмо УО 

на ПРСР с изх. № 15-152/20.04.2021г. и единадесето изменение на ПРСР 2014 – 2020 се 

променят и мониторинговите индикатори за резултат: 

 Индикатор „Създадени работни места (самонаети/наети)“ се завишава в 

съответствие с допълнителния финансов ресурс, насочен към мярка 1-4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства”, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” и 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

  Индикатор „Земеделски стопанства или предприятия, преработващи 

земеделски продукти, с подобрена конкурентоспособност/ въвели успешно нов продукт 

или технология“ се завишава в съответствие с допълнителния финансов ресурс по Мярка 

2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието 

на селскостопански продукти”. 

5.4. Допустимост на промяната: Основание за промяната  -  чл. 18, ал. 1, т. 1 и 

т. 4 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - промяна на 

мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите 

параметри на СВОМР, съгласно  единадесето изменение на ПРСР 2014 -2020 и писмо с 

изх. № 91-232/08.04.2021 г. на УО на ПРСР 2014 – 2020г. 

 

 

 

От Управителния съвет  

На СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ 

 


