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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  

НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

НА СНЦ „МИГ - РАЗЛОГ“, ОДОБРЕНА ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 

 

1. Обща информация 

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 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. 10, ал. 2 от Споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-

154/21.10.2016 г. промяна в частта на одобрената стратегия се допуска при условията на 

чл.39-44 от Наредба 22/2015 г., а съгласно чл. 10, ал. 3 Промяна в предварително одобрени 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към Стратегията за 

ВОМР по инициатива на УО на ПРСР 2014-2020 г. се извършва по условия и ред, 

определени в нормативен акт.  

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на указанията на УО на ПРСР,  

предлагаме да бъдат заявени за одобрение следните промени в СВОМР, като излагаме 

мотивите и основанията, приложими за всяка конкретна промяна: 
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2. Предложение за промени в Стратегията за ВОМР: 

2.1.  Промени в Раздел 6. „Финансов план“, подраздел 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки”,  

Код на 

мярка 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

2016-2023 г. 

Допълнителни 

средства - 

разпределение   

Общо първоначални и 

допълнителни средства  за 

периода на стратегията 

2016-2025 г. 

Обосновката за финансовото 

разпределение на допълнителните 

средства по мерки е след таблицата. 

лева % лева лева % Бележка: 

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

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства           234 696,00      8,00% 80 915,00 315 611,00 8,46% Допълващ ресурс за одобрен проект, 

който е в Списък с резервни проекти. 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

          234 696,00      8,00% - 234 696,00 6,29% След три проведени приема няма 

одобрен проект по мярката.  

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и 
развитието на неселскостопански дейности 

      1 437 513,00      49,00% 551 885,00 1 989 398,00 53,30% Средствата са изчерпани още на първи 
прием с 9 одобрени проекта. Установен 

е потенциал за още проекти. 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

          195 580,00      6,67% - 195 580,00 5,24% Одобрени са 4 проекта. Не е заявен 

интерес за нови проекти. 

7.5 Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура 

          117 348,00      4,00% - 117 348,00 3,14% Тече първи  прием, средствата са 

достатъчни за подготвяните проекти. 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 
преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

          146 685,00      5,00% - 146 685,00 3,93% Проведени са два приема, одобрени са 
и се изпълняват два проекта. Не е 

заявен интерес за кандидатстване.  

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

19.2.323 Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност 

      567 182,00  19.33% 166 200,00 733 382,00 19,65% Проведени са два приема, одобрени са 

4 проекта за наличния ресурс . Заявено 

е намерение за кандидатстване по трети 

прием  от Община Разлог . 

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА  2 933 700,00 100 % 799 000,00 3 732 700,00 100 %  

 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие (25 
на сто от общите публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 

19.2 и подмярка 19.4) 

       977 900.00  

 

25% 144 000,00 1 121 900,00 23,11%  



Обосновка на разпределението на допълнителния финансов ресурс:  

СНЦ „МИГ - Разлог“ планира допълнителна финансова подкрепа на СВОМР от ЕЗФРЗ в 

максималния допустим 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: 

Допълнителните средства в размер на 799 000 лева се разпределят между три мерки от 

Стратегията за ВОМР, по които са проведени приеми и първоначалният ресурс е усвоен 

или недостатъчен, а също така е идентифициран интерес за кандидатстване  с проектни 

предложения. Разпределението е съобразено с целите и приоритетите на стратегията, като в 

голяма степен съответства и на процентното съотношение по първоначалния финансов 

план на одобрената за прилагане СВОМР.  

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 

Проведен е един прием през 2018 година, по който са постъпили три проектни 

предложения. Одобрени за финансиране са и трите проектни предложения, но на база 

наличен ресурс и присъдени точки при класирането на етап „Техническа и финансова 

оценка”, за третото проектно предложение не достигат финансови средства в размер 

на80913,97 лева  и то попада в Списък с резервни проекти. Един от одобрените проекти е 

вече договорен и изпълнен. Подадено е Искане за окончателно плащане, което се обработва 

от ДФ „Земеделие” Вторият одобрен от МИГ-Разлог проект все още не е разгледан и 

договорен от ДФ „Земеделие”. 

Предложението е към първоначалния бюджет по мярка 4.1., който е в размер на 234 696 лв. 

да се добавят 80 915 лв. от допълнителното финансиране. След промяната бюджетът на 

мярката става 315 611 лв., което ще позволи договарянето на всички одобрени от МИГ 

проекти, в т.ч. класираният на трето място, който сега е в Списък с резервни проекти. 

Не е установен потенциал за разпределение на по-голям финансов ресурс по мярката. 

В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов план 

– от 8 % се променя на 8,46 % за мярка 4.1. от общия финансов ресурс по подмярка 19.2. за 

проекти към Стратегията.   

 

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности 

Проведен е един прием през 2018 година, по който са постъпили 16 проектни предложения. 

Одобрени за финансиране са 9 проектни предложения, но на база наличен ресурс и 

присъдени точки при класирането на етап „Техническа и финансова оценка”, за последното 

по реда на класиране проектно предложение не достигат финансови средства в размер на 

1986,86 лева  и то попада в Списък с резервни проекти. Три от одобрените проекти са вече 

договорени и се изпълняват. Шест одобрени от МИГ-Разлог проекта все още не са 

разгледани и договорени от ДФ „Земеделие”.  



Наблюдава се и голям интерес, както и готовност за кандидатстване с проектни 

предложения по мярка 6.4. От страна на екипа на МИГ-Разлог са проведени множество 

срещи и консултации с потенциални кандидати – местни микропредприятия, които 

осъществяват неземеделски дейности в сферата на производствата и услугите.  

Предложението е към първоначалния бюджет по мярка 6.4., който сега е в размер на       1 

437 513 лв. да се добавят 551 885 лв. – най-значителен дял от допълнителното финансиране. 

След промяната бюджетът на мярката става  1 989 398 лв., което ще позволи договарянето 

на всички одобрени от МИГ проекти, в т.ч. класираният на деветото място, който сега е в 

Списък с резервни проекти, както и обявяване на нова процедура за прием на проектни 

предложения, по която да бъдат одобрени и финансирани между 3 и 6 нови проекта в 

рамките на новия осигурен финансов ресурс от 549898,10 лева /получен като от 

допълнително разпределените 551 885 лв. се извадят 1986,86 лв., които ще бъдат насочени 

към резервния проект от първия прием/. 

В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов план 

– от 49 % се променя на 53,3 % за мярка 6.4. от общия финансов ресурс по подмярка 19.2. за 

проекти към Стратегията.    

 

Мярка 19.2.323. Развитие и популяризиране на териториалната идентичност 

Проведени са два приема през 2020 и 2021 година, по които са постъпили 5 проектни 

предложения, от които едно е оттеглено от кандидата по първи прием и внесен отново на 

втори прием през 2021 година. Одобрени за финансиране са и 4-те проектни предложения, 

като наличният финансов ресурс е достатъчен, а остатъкът по мярката след втори прием е в 

размер на 46,44 лв. Одобрените от МИГ-Разлог четири проекта все още не са разгледани и 

договорени от ДФ „Земеделие”.   

Заявен е интерес, както и готовност за кандидатстване с едно проектно предложение по 

мярката от страна на Община Разлог.   

Предложението е към първоначалния бюджет по мярка 19.2.323., който сега е в размер на       

567182 лв. да се добавят 166 200 лв. от допълнителното финансиране. След промяната 

бюджетът на мярката заедно с остатъка става 166 246,44 лв., което ще позволи обявяване на 

трети прием по процедурата за прием на проектни предложения по мярка 19.2.323, по която 

да бъде одобрено и финансирано едно проектно предложение до максимално допустимата  

стойност на безвъзмездната финансова помощ  - 85 000 евро или две, три и повече проектни 

предложения на по-ниска стойност.   

В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов план 

– от 19.33% се променя на 19.65 % за мярка 19.2.323. от общия финансов ресурс по подмярка 

19.2. за проекти към Стратегията.   

Запазва се като цяло разпределението на бюджета за финансиране на проекти между 

частните мерки 4.1., 4.2., 6.4. и 8.6. и публичните  мерки 7.2., 7.5. и 19.2.323, което  

продължава да е в полза на частните мерки – новото съотношение е  71,97 % към 28,03 % , 

при първоначално съотношение преди изменението 70 % към 30 %. 

Мерки, към които не се насочва допълнителен ресурс 

Не е установен потенциал за насочване на допълнителен финансов ресурс към другите 

мерки от СВОМР – 4.2., 7.2., 7.5 и 8.6. Тъй като по мярка 4.2. след три проведени приема е 

наличен целият предварително разпределен ресурс от 234 696 лв., намерението на МИГ е да 



обяви нова процедура за прием през 2021 г. – при индикации за проекти, или средствата да 

бъдат пренасочени към друга мярка – с промяна на СВОМР по реда на чл. 39 от Наредба 

22/2015 г., т. 3. - по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от 

ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, във връзка с чл.10, ал. 2 от Споразумение № РД 50-

154/21.10.2016 г.  – напр. към мярка 6.4., заедно с остатъчен ресурс по други мерки.   

 

2.2. Промени в Раздел 7. План за действие - Времеви график за изпълнение на 

Стратегията 

Съгласно приложимата нормативна уредба срокът за сключване на договори за 

предоставяне на финансова помощ за проекти по мерките, включени в СВОМР, е 31 

декември 2020 г., а срокът за изпълнение и отчитане на договорените проекти – не по-късно 

от 30 юни 2023 година.  

В тази връзка Времевият график за изпълнение на Стратегията - планиран индикативно по 

години, е представен в раздел 7 от одобрената стратегия за периода 2016 – 2023 г. като 

периодите на обявяване на приеми, оценка и договориране на проектни предложения  по 

седемте мерки са до края на 2020 година, а периодите за изпълнение и отчитане на 

одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ проекти – до 30.06.2023 г.  

С единадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 година се дава възможност допълнителните 

средства да се използват през преходния период 2021 - 2022 г., като крайният срок за 

изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на 

изменението, е до юни 2025 година. 

Предложението за промяна в стратегията за ВОМР по отношение на времевата рамка е: 

„Времевото разпределение за реализация на стратегията е за периода 2016 – 2025 г. 

Одобрените за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог  проекти, за които 

бенефициентите имат сключен тристранен административен договор могат да се 

изпълняват в срок до 30 юни 2025 г.” 

 

Обосновка на промяната във времевата рамка за изпълнение на СВОМР:  

Мотивите за предлаганата промяна са свързани с необходимостта от 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. 

Нормативното основание за промяната е чл. 10, ал. 3 от Споразумението за изпълнение на 

стратегията за ВОМР № РД 50-154/21.10.2016 г.   във връзка с промяна на приложимата 

нормативна уредба – нов 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. до МИГ, прилагащи стратегии за ВОМР. 



2.3. Промени в раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“ 

 

На основание чл. 39, ал.4 от Наредба 22/2015 г., във връзка с промяна на Финансовия 

план и финансовите параметри на мерките от СВОМР се предлага да се променят и 

мониторинговите индикатори за резултат. 

т. 9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места: Индикаторите, които са свързани с отчитане цялостното 

прилагане на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ Разлог са 

представени в таблицата като в колона №4 са съществуащите индикатори, а в колона №5 – 

предложението за промяна, обвързано с промените във финансовото разпределение: 

 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

2016-2023г 

Целева 

стойност 

2016-2025г 

Източник на 

информация 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общ брой проекти, 

финансирани по СВОМР 

брой 35 40 Данни  и 

отчети на МИГ 

1.1. 
В т.ч. брой проекти, 

включващи иновации 

брой 12 12 Данни  и 

отчети на МИГ 

1.2. 

В т.ч. брой проекти, 

насочени към уязвими и 

малцинствени групи 

брой 4 4 Данни  и 

отчети на МИГ 

2 
Общ брой бенефициенти, 

подпомогнати по СВОМР 

брой 33 33 Данни  и 

отчети на МИГ 

2.1. 

В т.ч. брой бенефициенти 

от уязвимималцинствени 

групи  

брой 2 2 Данни  и 

отчети на МИГ 

3 

Общ обем на инвестициите 

(публичен и собствен 

принос/съфинансиране)  

лева 3 600 000 4 000 000 Данни  и 

отчети на МИГ 

3.1. 

В т.ч. Общ обем на 

инвестициите (само 

публичен принос) 

лева 2 933 000 3 732 700 Данни  и 

отчети на МИГ 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 2 3 Данни  и 

отчети на МИГ 

5 
Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 7 7 Данни  и 

отчети на МИГ 

6 

Проекти реализирани извън 

общинския център - в 

селата 

брой 2 3 Данни  и 

отчети на МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 19 23 Данни  и 

отчети на МИГ 



8 
Брой проекти на публични 

бенефициенти 

брой 16 16 Данни  и 

отчети на МИГ 

9 

Създадени работни места брой 39 42 Отчети на 

бенефициенти, 

данни на МИГ 

10 

Млади хора до 40 г.  

успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 2 2 Данни  и 

отчети на МИГ 

11 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 16000 19000 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12 

Представители на уязвими 

групи, които се ползват от 

подобрени услуги 

брой 1000 2000 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12.1 

В т.ч. представители на 

малцинствени групи  /роми/ 

брой 500 1000 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

 

 

Индикаторите за резултат  по съответните мерки /т. 9.2. Индикатори по мерки/  ще бъдат 

променени след провеждане на общественото обсъждане в съответствие с окончателното 

финансово разпределение на допълнителните средства по мерките от Стратегията, 

направено съобразно постъпилите и анализирани становища, предложения и коментари.  

 

 

От Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ – Разлог” 


