„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПРОЕКТ!

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят допълнителни забележки,
коментари и предложения относно планираните промени в срок до 09:00 часа на 27.04.2018 г.,
на ел.поща: migb_bd@abv.bg или писмено, лично в офиса на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ на адрес: гр. Брезово, ул. Георги Димитров №25 ет. 4.
I. В т. 5 „Описание на мерките“ от Стратегията за ВОМР, Подмярка 4.1"Инвестиции в
земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за
периода 2014 - 2020 г. се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в описанието на Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР
на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ текстът „…Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за
прилагане на…“ се заличава, като по този начин се прилагат разпоредбите разписани по
мярката в ПРСР 2014 – 2020 г.
Обосновка и правно основание:




Обосновка: С измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП) от 03.01.2018 г. и 27.02.2018 г., отпада правното основание за
издаването на Наредби за прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. С оглед на разпоредбите на действащата нормативна база (Закон за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ) и ЗПЗП)), когато по мярка от ПРСР 2014 – 2020, по която се препраща към
наредба, не е започнало производство, то съответната наредба не може да бъде
приложена пряко. Поради тази причина, там където в Стратегията за ВОМР се препраща
към наредба, следва да се направят необходимите изменения.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във
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връзка с промяна на съответната програма;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.
2. В Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР в частта „Критерии за
оценка на проекти по подмярка 4.1. от СВОМР и тяхната тежест“, критерий „6. Проектът е на
кандидат, които не е кандидатствал за финансиране по мярка 121 от Стратегията за
местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в предходния програмен период“,
текстът: „…кандидатствал за ….“ се заменя с „получавал“.
Обосновка и правно основание:




Обосновка: СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ има успешно реализирана стратегия
за местно развитие по подхода LEADER, финансирана от ПРСР 2007 – 2013 г. През
програмен период 2014 – 2020 г. МИГ цели да разшири и надгради постигнатите
резултати, като предостави преференциален достъп до финансиране на проекти на
кандидати, които до момента не са ползвали безвъзмездна финансов помощ, чрез
подхода LEADER, като по този начин се цели безвъзмездната помощ по подхода да
достигне до по-широк кръг от заинтересовани страни. Първоначално разписаният текст
не е достатъчно прецизен и може да доведе до неоснователни ограничения пред
кандидати, които не са получавали финансиране от МИГ, чрез подхода LEADER. През
предходния програмен период има кандидати, които са кандидатствали пред МИГ
Брезово, Братя Даскалови, но не са получили финансиране на проектите си, поради
недостиг на финансови средства или поради неодобрение на проектите от страна на
МИГ и/или ДФЗ. Съществуват и кандидати, които са кандидатствали, но в последствие
са оттеглили проектните си предложения и не са получили финансиране. Поради тези
причини с цел постигане на заложените цели (разширяване на обхвата на подхода
LEADER на територията, чрез преференциални възможности за кандидати, които до
момента не са получавали финансиране от МИГ) се налага прецизиране на текста, като
допълнителни точки се присъждат на кандидати, които не са получавали финансиране от
МИГ през изминалия програмен период.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т.5 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
допуска само: 5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална
стойност на проектите и интензитет на помощта;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

II. В т. 5 „Описание на мерките“ от Стратегията за ВОМР, Подмярка 6.4
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства
и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. се правят следните изменения и
допълнения:
1. В Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР в частта
„Обхват на подмярка 6.4. от СВОМР“ изречението: „В рамките на СВОМР подмярка 4.1. ще
се прилага съгласно…..“ номерацията „4.1.“ се заменя с „6.4.“
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Обосновка и правно основание:



Обосновка: Допусната е очевидна, явна техническа грешка при разписването на
номерацията на подмярката.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 2 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
допуска само: 2. при наличие на очевидна грешка;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

2. В Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР в частта
„Недопустими разходи по подмярка 6.4. от СВОМР“, текстът „Разходи за закупуването на
превозни средства с изключение на“ се заличава.
Обосновка и правно основание:




Обосновка: Допусната е очевидна, явна техническа грешка при разписването на текста.
Изречението не е завършено, като не е посочено с изключение на кои точно разходи. В
допълнение в разпоредбите на Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка
19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. Ясно са посочени кои са допустимите и недопустимите
разходи, в това число и такива касаещи превозни средства.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т.2 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
допуска само: 2. при наличие на очевидна грешка;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

3. В Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР в частта
„Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР и тяхната тежест“, критерий „4.
Проектът е на кандидат, който не е кандидатствал за финансиране на неземеделски
дейности по мерки 311 и 312 от Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ през предходния програмен период, текстът: „…кандидатствал
за ….“ се заменя с „получавал“.
Обосновка и правно основание:


Обосновка: СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ има успешно реализирана стратегия
за местно развитие по подхода LEADER, финансирана от ПРСР 2007 – 2013 г. През
програмен период 2014 – 2020 г. МИГ цели да разшири и надгради постигнатите
резултати, като предостави преференциален достъп до финансиране на проекти на
кандидати, които до момента не са ползвали безвъзмездна финансов помощ, чрез
подхода LEADER, като по този начин се цели безвъзмездната помощ по подхода да
достигне до по-широк кръг от заинтересовани страни. Първоначално разписаният текст
не е достатъчно прецизен и може да доведе до неоснователни ограничения пред
кандидати, които не са получавали финансиране от МИГ, чрез подхода LEADER. През
предходния програмен период има кандидати, които са кандидатствали пред Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“, но не са получили финансиране на проектите си
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поради недостиг на финансови средства или поради неодобрение на проектите от страна
на МИГ и/или ДФЗ. Съществуват и кандидати, които са кандидатствали, но в
последствие са оттеглили проектните си предложения и не са получили финансиране.
Поради тези причини с цел постигане на заложените цели (разширяване на обхвата на
подхода LEADER на територията, чрез преференциални възможности за кандидати,
които до момента не са получавали финансиране от МИГ) се налага прецизиране на
текста, като допълнителни точки се присъждат на кандидати, които не са получавали
финансиране от МИГ през изминали програмен период.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т.5 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
допуска само: 5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална
стойност на проектите и интензитет на помощта;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г.
за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

III. В т. 5 „Описание на мерките“ от Стратегията за ВОМР, Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в описанието на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ , текстът: „…Наредба по…“ се заличава, като по този начин се
прилагат разпоредбите разписани по мярката в ПРСР 2014 – 2020 г.
Обосновка и правно основание:




Обосновка: С измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП) от 03.01.2018 г. и 27.02.2018 г., отпада правното основание за
издаването на Наредби за прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. С оглед на разпоредбите на действащата нормативна база (Закон за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ) и ЗПЗП)), когато по мярка от ПРСР 2014 – 2020 г., по която се препраща
към наредба, не е започнало производство, то съответната наредба не може да бъде
приложена пряко. Поради тази причина, там където в Стратегията за ВОМР се препраща
към наредба, следва да се направят необходимите изменения.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във
връзка с промяна на съответната програма;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

IV. В т. 5 „Описание на мерките“ от Стратегията за ВОМР, Подмярка 7.5. „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по
мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. се правят
следните изменения и допълнения:
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1. Навсякъде в описанието на Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура” от СВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, текстът: „…Наредба
по…“ се заличава, като по този начин се прилагат разпоредбите разписани по мярката в ПРСР
2014 – 2020 г.
Обосновка и правно основание:




Обосновка: С измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП) от 03.01.2018 г. и 27.02.2018 г. отпада правното основание за
издаването на Наредби за прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. С оглед на разпоредбите на действащата нормативна база (Закон за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ) и ЗПЗП)), когато по мярка от ПРСР 2014 – 2020 г., по която се препраща
към наредба, не е започнало производство, то съответната наредба не може да бъде
приложена пряко. Поради тази причина, там където в Стратегията за ВОМР се препраща
към наредба, следва да се направят необходимите изменения.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във
връзка с промяна на съответната програма;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

V. В т. 5 „Описание на мерките“ от Стратегията за ВОМР, Подмярка 7.4. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за
населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на
съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. се правят следните
изменения и допълнения:
1. В Подмярка 7.4. от СВОМР в частта „Финансови параметри на проектите по подмярка 7.4. от
СВОМР.“ Минимален размер на общите допустими разходи за един проект се намаля от:



левовата равностойност на 5 000 евро
на
левовата равностойност на 500 евро.

Обосновка и правно основание:




Обосновка: първоначално заложеният минимален размер на общите допустими разходи
за един проект от 5 000 евро е сравнително висок и ще представлява пречка пред
потенциалните бенефициенти за реализирането на по-малки проекти в по-малките
населени места от територията на МИГ. С намаляването на минималния размер на
общите допустими разходи за един проект ще се създаде възможност за финансиране на
повече на брой малки проекти и инициативи.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т.5 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се
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допуска само: 5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална
стойност на проектите и интензитет на помощта; “ от Наредба №22 от 14.12.2015 г..
за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.
VI. В т. 5 „Описание на мерките“ от Стратегията за ВОМР, Мярка 21 „Съхраняване и
развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на
територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В Мярка 21 в частта „Финансови параметри на проектите по марка 21 от СВОМР“,
„Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти“, текстът: „100 % за получател
публично лице и проектът не генерира приход;“ се изменя както следва: „100 % за
получател публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът
не генерира приход;“
Обосновка и правно основание:




Обосновка: С изменението на Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка
19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. от 25.08.2017 г. е разширен обхвата на кандидатите, имащи
възможност да получат 100% безвъзмездна финансова помощ по проекти, като са
включени Читалища и ЮЛНЦ.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 и т.5 „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР
се допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във
връзка с промяна на съответната програма; 5. по отношение на критериите за оценка,
минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта; “ от
Наредба №22 от 14.12.2015 Г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ТАБЛИЦА С ПЛАНИРАНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
СВОМР НА МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални
активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
Правно
Било
Става
основание за
промяната
Обхват на подмярка 4.1. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
……………….
…………………….
Наредба № 22 от
В рамките на СВОМР подмярка 4.1. В рамките на СВОМР подмярка 4.1. ще 14.12.2015 г.
ще
се
прилага
съгласно се прилага съгласно изискванията на:
изискванията на: Наредба № 9 от 21 подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и
март 2015 г. за прилагане на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за
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подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.
и Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 от ПРСР за периода 2014 –
2020 г. и при спазване на
специфичните
условия
и
изисквания посочени в СВОМР.

прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за
периода 2014 – 2020 г. и при спазване
на
специфичните
условия
и
изисквания посочени в СВОМР.

Допустими кандидати по подмярка 4.1. от СВОМР
…………….

…………………

чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
14.12.2015 г.

Всички потенциални
Всички потенциални бенефициенти
бенефициенти следва да отговарят следва да отговарят на критериите за
на критериите за допустимост на
допустимост на кандидатите посочени
кандидатите посочени в: Наредба
в: подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.
№ 9 от 21 март 2015 г. за прилагане и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.
на подмярка 4.1 от ПРСР 2014 за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР
2020 г. и Наредба № 22 от 14
2014 – 2020 г. и специфичните условия
декември 2015 г. за прилагане на
на СВОМР.
подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020
г. и специфичните условия на
СВОМР.
Допустими дейности по подмярка 4.1. от СВОМР
…………….

……………

По подмярка 4.1. от СВОМР ще се
подпомагат дейности, посочени
като допустими в Наредба № 9 от
21 март 2015 г. за прилагане на
подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.
и Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
съгласно специфичните условия на
СВОМР.

По подмярка 4.1. от СВОМР ще се
подпомагат дейности, посочени като
допустими в подмярка 4.1 от ПРСР
2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14
декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
съгласно специфичните условия на
СВОМР.

чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
14.12.2015 г.

Допустими разходи по подмярка 4.1. от СВОМР
……………….

………………..

По подмярка 4.1. от СВОМР се
прилагат
критериите
за
допустимост
на
разходите
посочени в: Наредба № 9 от 21
март 2015 г. за прилагане на
подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020
г. и Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка

По подмярка 4.1. от СВОМР се
прилагат критериите за допустимост
на разходите посочени в: подмярка 4.1
от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 22
от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
специфичните условия и изисквания на
СВОМР

чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
14.12.2015 г.
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19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
специфичните
условия
и
изисквания на СВОМР
Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 4.1. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
…………………..
…………………..
14.12.2015 г.
Проектите следва да отговарят на Проектите следва да отговарят на
изискванията и критериите за изискванията
и
критериите
за
допустимост, посочени в Наредба допустимост, посочени в подмярка 4.1
№ 9 от 21 март 2015 г. за от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 22
прилагане на подмярка 4.1 от от 14 декември 2015 г. за прилагане на
ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и
22 от 14 декември 2015 г. за на
специфичните
условия
и
прилагане на подмярка 19.2 от изисквания,посочени в СВОМР.
ПРСР 2014 – 2020 г. и на Няма да се финансират проекти,
специфичните
условия
и имащи отрицателно въздействие в/у
изисквания,посочени в СВОМР.
околната среда.
Няма да се финансират проекти,
имащи отрицателно въздействие
в/у околната среда.
Недопустими разходи по подмярка 4.1. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
…………………
…………………….
 Всички разходи посочени като  Всички
разходи
посочени
като Наредба № 22 от
недопустими в Наредба № 9 от
недопустими в подмярка 4.1 от ПРСР 14.12.2015 г.
21 март 2015 г. за прилагане на
за периода 2014 - 2020 г.
подмярка 4.1 от ПРСР за периода  Всички
разходи
посочени
като
2014 - 2020 г.
недопустими в Наредба № 22 от 14
 Всички разходи посочени като
декември 2015 г. за прилагане на
недопустими в Наредба № 22 от
подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.
14 декември 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 –
2020 г.
Финансови параметри на проектите по подмярка 4.1. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
………………
………………
Наредба № 22 от
14.12.2015 г.
За допълнително увеличаване на За допълнително увеличаване на
интензитета на помощта ще се интензитета на помощта ще се
прилагат
разпоредбите
на прилагат разпоредбите на подмярка 4.1
Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
прилагане на подмярка 4.1 от
ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1. от СВОМР и тяхната тежест
чл. 39, т. 1 и т. 5
……………………
……………………
6. Проектът е на кандидат, които 6. Проектът е на кандидат, които не е от Наредба № 22
не
е
кандидатствал
за получавал финансиране по мярка 121 от 14.12.2015 г.
финансиране по мярка 121 от от Стратегията за местно развитие на
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Стратегията за местно развитие „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в
на
„МИГ
Брезово,
Братя предходния програмен период:
Даскалови“
в
предходния
програмен период:
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
Правно
Било
Става
основание за
промяната
Обхват на подмярка 6.4. от СВОМР
чл. 39, т. 2 от
…………..
………………………..
В рамките на СВОМР подмярка
В рамките на СВОМР подмярка 6.4. ще се Наредба № 22 от
4.1. ще се прилага съгласно
прилага съгласно изискванията на:
14.12.2015 г.
изискванията на:
Недопустими разходи по подмярка 6.4. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
…………………….
………………..
Всички разходи посочени като Всички
разходи
посочени
като Наредба № 22 от
недопустими в: Наредба № 22 от недопустими в: Наредба № 22 от 14 14.12.2015 г.
14 декември 2015 г. за прилагане декември 2015 г. за прилагане на подмярка
на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.
2020 г.
Разходи за закупуването на
превозни средства с изключение на
Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР и тяхната тежест
чл. 39, т. 1 и т. 5
……………………..
………………………….
4. Проектът е на кандидат, който 4. Проектът е на кандидат, който не е от Наредба № 22
не
е
кандидатствал
за получил финансиране на неземеделски от 14.12.2015 г.
финансиране на неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от
дейности по мерки 311 и 312 от Стратегията за местно развитие на
Стратегията за местно развитие МИГ Брезово, Братя Даскалови през
на
МИГ
Брезово,
Братя предходния програмен период:
Даскалови
през предходния
програмен период:
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.
Правно
Било
Става
основание за
промяната
Обхват на подмярка 7.2. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
……………………
………………………..
Наредба № 22 от
В рамките на СВОМР подмярка В рамките на СВОМР подмярка 7.2. ще се 14.12.2015 г.
7.2. ще се прилага съгласно прилага съгласно изискванията на:
изискванията на: Наредбата по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 - 2020 г. на
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подмярка 7.2. от ПРСР 2014 2020 г. на национално ниво и
Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 от ПРСР за периода 2014 –
2020 г. и при спазване на
специфичните
условия
и
изисквания посочени в СВОМР.
…………………….

национално ниво и Наредба № 22 от 14
декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 –
2020 г. и при спазване на специфичните
условия и изисквания посочени в
СВОМР.

Допустими кандидати по подмярка 7.2. от СВОМР
……………………..

чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
Всички потенциални кандидати следва 14.12.2015 г.
да отговарят на критериите за
допустимост на кандидатите посочени
в: подмярка 7.2. от ПРСР 2014 - 2020 г.
на национално ниво и Наредба № 22 от 14
декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 –
2020 г. и специфичните условия на
СВОМР.

Всички потенциални кандидати
следва
да
отговарят
на
критериите за допустимост на
кандидатите
посочени
в:
Наредбата по подмярка 7.2. от
ПРСР 2014 - 2020 г. на национално
ниво и Наредба № 22 от 14
декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 от ПРСР за
периода 2014 – 2020 г. и
специфичните условия на СВОМР.
Допустими дейности по подмярка 7.2. от СВОМР
……………………
……………………
По подмярка 7.2. от СВОМР ще По подмярка 7.2. от СВОМР ще се
се подпомагат само дейности подпомагат само дейности посочени
посочени като допустими в като допустими в подмярка 7.2. от
Наредбата по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво и
ПРСР 2014 - 2020 г. на национално Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за
ниво и Наредба № 22 от 14 прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за
декември 2015 г. за прилагане на периода 2014 – 2020 г.и при спазване на
подмярка 19.2 от ПРСР за специфичните изисквания на СВОМР.
периода 2014 – 2020 г.и при
спазване
на
специфичните
изисквания на СВОМР.
Допустими разходи по подмярка 7.2. от СВОМР
………………..
………………..
По подмярка 7.2. от СВОМР се По подмярка 7.2. от СВОМР се
прилагат
критериите
за прилагат критериите за допустимост на
допустимост
на
разходите разходите посочени в: подмярка 7.2. от
посочени в: Наредбата по ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво и
подмярка 7.2. от ПРСР 2014 - Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за
2020 г. на национално ниво и прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за
Наредба № 22 от 14 декември периода 2014 – 2020 г. и специфичните
2015 г. за прилагане на подмярка условия за допустимост на разходите в
19.2 от ПРСР за периода 2014 – СВОМР
2020 г. и специфичните условия
за допустимост на разходите в
СВОМР

чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
14.12.2015 г.

чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
14.12.2015 г.
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Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 7.2. от СВОМР
……………….
……………….
чл. 39, т. 1 от
Наредба № 22 от
Проектите следва да отговарят на Проектите следва да отговарят на
14.12.2015 г.
изискванията и критериите за изискванията и критериите за
допустимост
посочени
в допустимост посочени в подмярка 7.2. от
Наредбата по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво и
ПРСР 2014 - 2020 г. на национално Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за
ниво и Наредба № 22 от 14 прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за
декември 2015 г. за прилагане на периода 2014 – 2020 г. и на
подмярка 19.2 от ПРСР за специфичните условия и изисквания
периода 2014 – 2020 г. и на посочени в СВОМР.
специфичните
условия
и
изисквания посочени в СВОМР.
Недопустими разходи по подмярка 7.2. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
…………………….
…………………….
 Всички разходи посочени като  Всички разходи посочени като Наредба № 22 от
недопустими в Наредбата по
недопустими в подмярка 7.2. от ПРСР 14.12.2015 г.
подмярка 7.2. от ПРСР 2014 2014 - 2020 г. на национално ниво;
2020 г. на национално ниво;
Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 20142020 г.
Правно
Било
Става
основание за
промяната
Обхват на подмярка 7.5. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
…………………
…………………
Наредба № 22 от
В рамките на СВОМР подмярка 7.5. В рамките на СВОМР подмярка 7.5. ще 14.12.2015 г.
ще
се
прилага
съгласно се прилага съгласно изискванията на:
изискванията на: Наредбата по подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г. на
подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 национално ниво и Наредба № 22 от 14
г. на национално ниво и Наредба № декември 2015 г. за прилагане на
22 от 14 декември 2015 г. за подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014
прилагане на подмярка 19.2 от – 2020 г. и при спазване на
ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и специфичните условия и изисквания
при спазване на специфичните посочени в СВОМР.
условия и изисквания посочени в
СВОМР.
Допустими кандидати по подмярка 7.5. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
……………………..
……………………..
Всички потенциални кандидати Всички
потенциални
кандидати Наредба № 22 от
следва
да
отговарят
на следва да отговарят на критериите за 14.12.2015 г.
критериите за допустимост на допустимост на кандидатите посочени
кандидатите
посочени
в: в: подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г.
Наредбата по подмярка 7.5. от на национално ниво и Наредба № 22 от
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ПРСР 2014 - 2020 г. на национално 14 декември 2015 г. за прилагане на
ниво и Наредба № 22 от 14 подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014
декември 2015 г. за прилагане на – 2020 г.
подмярка 19.2 от ПРСР за периода
2014 – 2020 г.
Допустими дейности по подмярка 7.5. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
………………………..
………………………..
По подмярка 7.5. от СВОМР ще се По подмярка 7.5. от СВОМР ще се Наредба № 22 от
подпомагат
само
дейности подпомагат само дейности посочени 14.12.2015 г.
посочени като допустими в като допустими в подмярка 7.5. от
Наредбата по подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално ниво
ПРСР 2014 - 2020 г. на национално и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.
ниво и Наредба № 22 от 14 за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР
декември 2015 г. за прилагане на за периода 2014 – 2020 г.и при
подмярка 19.2 от ПРСР за периода съобразяване
със
специфичните
2014 – 2020 г.и при съобразяване изисквания на СВОМР.
със специфичните изисквания на
СВОМР.
Допустими разходи по подмярка 7.5. от СВОМР
чл. 39, т. 1 от
……………….
……………….
По подмярка 7.5. от СВОМР се По подмярка 7.5. от СВОМР се Наредба № 22 от
прилагат
критериите
за прилагат критериите за допустимост 14.12.2015 г.
допустимост
на
разходите на разходите посочени в: подмярка 7.5.
посочени
в:
Наредбата
по от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално
подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - 2020 ниво и Наредба № 22 от 14 декември
г. на национално ниво и Наредба № 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от
22 от 14 декември 2015 г. за ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и
прилагане на подмярка 19.2 от специфичните условия за допустимост
ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и на разходите в СВОМР
специфичните
условия
за
допустимост на разходите в
СВОМР
Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 7.5. от СВОМР
……………..
……………..
чл. 39, т. 1 от
Проектите следва да отговарят на Проектите следва да отговарят на Наредба № 22 от
изискванията и критериите за изискванията
и
критериите
за 14.12.2015 г.
допустимост посочени в Наредбата допустимост посочени в подмярка 7.5.
по подмярка 7.5. от ПРСР 2014 - от ПРСР 2014 - 2020 г. на национално
2020 г. на национално ниво и ниво и Наредба № 22 от 14 декември
Наредба № 22 от 14 декември 2015 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от
г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и на
ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и специфичните условия и изисквания
на специфичните условия и посочени в СВОМР.
изисквания посочени в СВОМР.
Недопустими разходи по подмярка 7.5. от СВОМР
 Всички разходи посочени като  Всички
разходи
посочени
като чл. 39, т. 1 от
недопустими в Наредбата по
недопустими в подмярка 7.5. от ПРСР Наредба № 22 от
14.12.2015 г.
подмярка 7.5. от ПРСР 2014 2014 - 2020 г. на национално ниво;
2020 г. на национално ниво;
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Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни
услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и
културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент
1305/2013 г.
Правно
Било
Става
основание за
промяната
Финансови параметри на проектите по подмярка 7.4. от СВОМР
Минимален размер на общите Минимален
размер
на
общите чл. 39, т. 5 от
Наредба № 22 от
допустими разходи за един допустими разходи за един проект:
14.12.2015 г.
проект:
 Левовата равностойност на 500 евро.
 Левовата равностойност на 5 000
евро.

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното
културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Правно
Било
Става
основание за
промяната
Финансови параметри на проектите по марка 21 от СВОМР
Интензитет на финансова помощ Интензитет на финансова помощ за чл. 39, т. 1 и т. 5
за одобрените проекти (% от одобрените проекти (% от общия размер от Наредба № 22
общия размер на допустимите за на
допустимите
за
финансово от 14.12.2015 г.
финансово подпомагане разходи):
подпомагане разходи):
 100 % за получател публично 100 % за получател публично лице,
лице и проектът не генерира читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира
приход;
приход;
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