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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  

В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”, 

ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНА С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД50-154/13.10.2021 г. КЪМ 

СПОРАЗУМЕНИЕ  № РД 50-154/21.10.2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СВОМР” И ПОДМЯРКА 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВОМР” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ” ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА 

 

 

На основание чл.39, т.3-5  от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на 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., а именно:  

„чл.39.След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска 

само:  3. по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от 

ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2; 4. по отношение на мониторинговите индикатори за 

резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3 на минималната и 

максималната стойност на проектите или на интензитета на помощта по т. 5; 5. (изм. - 

ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) по отношение на критериите за оценка, 

минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта;...”,  

се предлага следното изменение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”: 

 

1. Промяна в т.5. Описание на мерките. 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура”. 

На основание чл.39, т.3 и т. 5. - по отношение на финансовите параметри и  максимална 

стойност на проектите, се предлага първоначално одобрената максимална стойност на 

финансовата помощ  за един проект - левовата равностойност на 25 000 евро, да се увеличи 

на левовата равностойност на 100 000 евро, като се измени по следния начин текстът от 

описанието на мярка 7.2., в частта   

Финансови условия и интензитет на помощта:  

Размерът на финансовата помощ е до 100% от допустимите разходи в зависимост от 

кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро (195 580 лв.).  

Всички станали условия в описанието на мярката се запазват непроменени.  

http://www.eufunds.bg/
mailto:razlog_mig@abv.bg
http://www.mig-razlog.org/


 

Мотиви: Мярка 7.2. е насочена към подобряване на малка по мащаби инфраструктура за 

обществено ползване. Проведени са два приема и са договорени 4 проекта на стойност под 

50 000 лева всеки. Община Разлог е заявила проектна готовност и намерение за 

кандидатстване с проектно предложение за изграждане на многофункционално спортно 

игрище в с. Горно Драглище, в което липсва инфраструктура за спорт и отдих на открито. 

Финансиране в размер на левовата равностойност на 25 000 евро е крайно недостатъчно за 

един инфраструктурен проект, който е за ново изграждане на спортно съоръжение за 

обществено ползване. 

По тази причина и на основание чл.39, т.3 от Наредба №22/2015 г., към мярка 7.2. с общ 

първоначален бюджет от 195 580 лв., се пренасочват и добавят допълнителни средства в 

размер на 150 000 лева. (Източникът на допълнителни средства е мярка 4.2., а 

пренасочването е описано по-долу - точка 2.  Промяна в т.6. Финансов план на СВОМР).  

 

2. Промяна в т. 6. Финансов план.  

 

На основание чл.39, т. 3 – изменение по отношение на финансовите  й параметри (на 

стратегията) до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2., се 

правят промени във финансовия план на Стратегията, отнасящи се до прехвърляне на 

незаявени и недоговорени средства между мерки от стратегията, както следва:  

 

Мерки, от които се пренасочват средства – намаление на финансовия ресурс: 

От мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» - всички 

първоначално разпределени средства в размер на 234 696,00 лева, представляващи  6,29 % 

от общия бюджет по подмярка 19.2.; 

От мярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура» – остатък в размер на 

33 025,93 лева, представляващи 0,88 % от общия бюджет по подмярка 19.2.; 

От мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти» – остатък в размер на 99, 37 лева, представляващи 0,03% 

от общия бюджет по подмярка 19.2.  

Средствата, които се намаляват от бюджета по посочените мерки са в общ  размер на 

267 821,30 лева, представляващи общо 7,2 %  от общия бюджет по подмярка 19.2. 

 

Мерки, към които се насочват средства – за увеличение на финансовия ресурс: 

Към мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура» –  допълнително 150 000 лева; 

Към мярка 19.2.323. „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност» - 

допълнително 117 821,30 лева. 

Средствата, с които се увеличава бюджетът по посочените мерки са в общ  размер на 

267 821,30 лева, представляващи общо 7,2 %  от общия бюджет по подмярка 19.2. 

 

Мотиви и обосновка на промяната:  

След три проведени процедури за прием на проектни предложения по мярка 4.2., няма 

одобрени проекти, като при третата процедура не е подадено нито едно проектно 

предложение. Няма заявен интерес за кандидатстване.  

 



 

 

По мярка 7.5. е проведена една процедура за прием, постъпили и одобрени от МИГ са 2 

проектни предложения, от които за едното е сключен договор с ДФ „Земеделие”, а второто 

е в процес на разглеждане от ДФ „Земеделие”.  

Няма идентифицирани потенциални проекти и кандидати, а остатъкът е под максималната 

стойност за един проект.  

По мярка 8.6. са проведени 2 процедури, одобрени и договорени са два проекта, остатъкът е 

минимален – под 100 лева.  

Допустимо и целесъобразно е оползотворяване на средствата по мерки, към които има 

заявен интерес за кандидатстване с проектни предложения от страна на потенциални и 

допустими кандидати – в случая Община Разлог по мярка 7.2. и мярка 19.2.323,  читалища 

по мярка 19.2.323. 

 

 

Настоящ финансов план и предложение за нов  финансов план на СВОМР 

 

Действащият Финансов план на СВОМР е със следното разпределение:  

 

 

 

 

 

 

Код на 

мярка 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

2016-2025 г. 

лева % 

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

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 315 611,00 8,46% 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

234 696,00 6,29% 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието 

на неселскостопански дейности 
1 989 398,00 53,30% 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

195 580,00 5,24% 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 

117 348,00 3,14% 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти 

146 685,00 3,93% 

 19.2. Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)   

19.2.32

3 

Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност 

733 382,00 19,65% 

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 3 732 700,00 100 % 



 

След пренасочване на средства съгласно описанието по-горе,  т. 6.1. „Индикативно 

разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки” от т.6 „Финансов 

план“ на СВОМР придобива вида:  

 

 

От промените в т.6.1. и във връзка с измененията на максималната стойност на един проект 

по мярка 7.2. (СВОМР, т. 5. Описание на мерките, Мярка 7.2.) и промените в индикаторите 

(СВОМР, т.9. Индикатори за мониторинг и резултат), произтичат изменения и в т. 6.2. 

„Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по 

мерки” от т.6 „Финансов план“, както следва:  

 

Мярка 
Планирани 

средства в евро 

Мин.размер на 

допустимите  

р-ди в евро 

Максимален размер 

на помощта в евро 

Индикативен 

брой проекти 

4.1 161371,82 5,000.00 100,000.00 4 

4.2 0,00 - - 0 

6.4 1017178,65 10,000.00 100,000.00 13 

7.2 176694,96 5,000.00 100 000.00 5 

7.5 43113,85 5,000.00 25,000.00 2 

8.6 74949,19 5,000.00 75,000.00 2 

19.2.323 435220,01 10,000.00 85,000.00 9 

Общо 1,908,528.48 
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Код на 

мярка 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

2016-2025 г. 

лева % 

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

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 315 611,00 8,46 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 0,00 0,00 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието 

на неселскостопански дейности 1 989 398,00 53,30 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 345 580,00 9,26 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 84 322,07 2,26 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти 146 585,63 3,93 

 19.2. Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)   

19.2.32

3 

Развитие и популяризиране на териториалната 

идентичност 851 203,30 

22,80% 

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 3 732 700,00 100 % 



 

 

Пояснения: Намаляването на броя на проектите  от 39 на 35 се обяснява със следното: 

На етапа на разработване на СВОМР е направена прогноза за индикативен брой проекти – 

39, като са взети предвид заявените стойности на БФП за идентифицираните проектни 

намерения към 2016 година, както и средни стойности между минималната и максималната 

стойност на БФП за един проект.  

Към настоящия момент ситуацията е променена, вкл. по отношение на стойността на СМР 

и ДМА. Повечето проекти са със стойност на заявената БФП близо до максималната, което 

означава по-малък брой одобрени проектни предложения, но на по-висока стойност.  

След като са проведени повечето от процедурите за прием, има договорени и изпълнени 

проекти, проучени са намеренията за кандидатстване в предстоящите за обявяване приеми, 

вече може да бъде направена много по-точна прогноза и да бъдат посочени реалистични 

индикатори за резултат. 

 

 

3. Промяна в т.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 

2016-2025г 

Нова 

целева 

стойност 

2016-

2025г 

Източник на 

информация 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общ брой проекти, 

финансирани по СВОМР 

брой 39 35 Данни  и отчети 

на МИГ 

1.1. 
В т.ч. брой проекти, 

включващи иновации 

брой 12 8 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 36 35 Данни  и отчети 

на МИГ 

2.1. 

В т.ч. брой бенефициенти 

от уязвими малцинствени 

групи  

брой 2 1 Данни  и отчети 

на МИГ 

3. 

Общ обем на 

инвестициите (публичен и 

собствен 

принос/съфинансиране)  

лева 5 000 000 5 000 000 Данни  и отчети 

на МИГ 

3.1. 
В т.ч. Общ обем на 

инвестициите (само 

лева 3 732 700 3 732 700 Данни  и отчети 

на МИГ 



публичен принос) 

4. 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 2 4 Данни  и отчети 

на МИГ 

5. 
Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 7 3 Данни  и отчети 

на МИГ 

6. 

Проекти реализирани 

извън общинския център - 

в селата 

брой 3 3 Данни  и отчети 

на МИГ 

7. 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 22 19 Данни  и отчети 

на МИГ 

8. 
Брой проекти на публични 

бенефициенти 

брой 17 16 Данни  и отчети 

на МИГ 

9. 

Създадени работни места брой 45 41 Отчети на 

бенефициенти, 

данни на МИГ 

10. 

Млади хора до 40 г.  

успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 2 4 Данни  и отчети 

на МИГ 

11. 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 16000 18000 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12. 

Представители на уязвими 

групи, които се ползват от 

подобрени услуги 

брой 1000 1600 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

12.1 

В т.ч. представители на 

малцинствени групи  

/роми/ 

брой 500 600 Данни МИГ, 

проучвания на 

територията 

 

Прогнозираното изменение на индикаторите се базира на предлаганото ново финансово 

разпределение по мерки и прогнозата за внасяне на нови проектни предложения.  

От т.9. Изцяло отпада таблицата с индикаторите по мярка 4.2., вкл. броя работни места.  

Средствата се насочват към публични мерки (7.2. и 19.2.323.), които не са свързани със 

създаване на заетост и нови работни места, а  със създаване и развитие на обществена 

инфраструктура и услуги.  

 

Изменението в общите индикатори на ниво стратегия се прави след промени в 

индикаторите по съответните мерки, от които се отнемат средства и към които се 

разпределят допълнителни средства.  


