
1 
 

                                             
„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 

Във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с 

което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на 

изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“, СНЦ  „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ представя на вниманието на заинтересованите страни от територията на МИГ 

проект за изменение и допълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите коментари и 

предложения относно планираните промени, в срок до 17:30 ч. на 19.05.2021 г., на електронна 

поща migb_bd@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ  „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

на адрес гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“ № 25. 

I. В раздел 6. Финансов план, подраздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки, Таблицата да се промени както следва: 

  

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

  

Код на 

мярката 
Име на мярката 

БИЛО СТАВА 

Общо за периода на стратегията 

лева % лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 2 933 700,00 100%  3 732 700,00  100% 

4.1. 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от 

мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

690 000,00 23,52% 1 089 500,00 29,19% 

6.4. 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 

2020 г. 

1 110 000,00 37,84% 1 110 000,00 29,74% 
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7.2. 

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. 

778 000,00 26,52% 1 177 500,00 31,55% 

7.5. 

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. 

190 000,00 6,48% 190 000,00 5,09% 

  
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

        

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. 

120 000,00 4,09% 120 000,00 3,21% 

  
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 
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„Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

45 700,00 1,56% 45 700,00 1,22% 

            

  ОБЩО ЗА Проекти към Стратегията за ВМОР: 2 933 700,00 100%  3 732 700,00  100% 

            

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25на сто от 

общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи 

разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 

977 400,00 24,99% 1 091 400,00 22,62% 

 

Обосновка и правно основание:  

Обосновка: Планира се 50% от допълнителните средства в размер на 399 500 лв. да бъдат 

насочени към потенциални бенефициенти от бизнес сектора и 50% към потенциални 

бенефициенти от публичния и неправителствения сектор, като по този начин се запази 

първоначално заложеният баланс на средствата в СВОМР. С най-висок относителен дял в 

СВОМР са частните подмерки с приблизително 61% от разполагаемият финансов ресурс, а 

публичните мерки с потенциални бенефициенти от публичния и нестопанския сектор съответно 

39 %. След планираното увеличение на финансовия ресурс първоначално заложеният баланс на 

средствата в СВОМР ще бъде запазен като за бизнес сектора се предвиждат приблизително 

59%, а за публичния и нестопански сектор около 41%. 

Чрез предложеното разпределение на допълнителния финансов ресурс се запазва 

балансът и от гледна точка на заложените приоритети в стратегия за ВОМР на „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ които са общо 4 на брой. Планираното допълнително финансиране допринася 

за постигането на всеки един от заложените 4 приоритета в СВОМР: 

1. Чрез увеличаване на ресурса по подмярка 4.1. с 399 500 лв. ще се подкрепи секторът 

на земеделието, който е структуроопределящ за местната икономика. Финансовият ресурс 

попада в обхвата на „Приоритет 1. Развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ 
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Брезово, Братя Даскалови и конкурентоспособна местна икономика.“ от СВОМР.  Въз 

основа на проведените приеми на проекти до момента е видно, че именно по подмярка 4.1. 

интересът е най – голям, както и потенциалът за реализиране на проекти. Подадени са общо 18 

проектни предложения, МИГ Брезово, Братя Даскалови е одобрила 16 проекта, 9 са предложени 

за финансиране и още 7 са включени в списъка на резервните проектни предложения.  

2. Останалата част от допълнителния финансов ресурс в размер на 399 500 лв. се планира 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“. По подмярката потенциални кандидати могат да 

бъдат както публични институции, така и представители на НПО сектора в това число местни 

читалища. Съгласно йерархията на приоритетите и целите в СВОМР Подмярка 7.2. допринася 

за постигането на два приоритета: „Приоритет 2. Подобряване и съхраняване на 

природното, културно и историческо наследство на територията на „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ и „Приоритет 3. Подобряване качеството на живот на територията 

на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

3. Четвъртият приоритет на СВОМР Приоритет 4. Изграждане, укрепване и 

интегриране на териториална общност “МИГ Брезово, Братя Даскалови“ чрез създаване 

на социален капитал на общността.“ основно се постига чрез финансовия ресурс по  

подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие”. Планираните допълнителни средства в размер на 114 000 лв. попада в 

обхвата именно на този приоритет.  

Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, 

т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. 

„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;“  

II. В раздел 6. Финансов план, подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки се предлагат следните промени, 

както следва: 

БИЛО СТАВА 

С най-висок относителен дял са частните 

подмерки: 6.4. -  37,84%; подмярка 4.1. 

23,52%; следвани от публичните мерки: 7.2. - 

26,52%; 7.5. - 6,48%; 7.4. - 4,09% и мярка 21 - 

1,56%. 

 

С най-висок относителен дял са частните 

подмерки: 6.4. -  29,74%; подмярка 4.1. 29,19%; 

следвани от публичните мерки: 7.2. - 31,55%; 

7.5. – 5,09%; 7.4. – 3,21% и мярка 21 - 1,22%. 

 

Изхождайки от включеният бюджет за 

финансиране на проекти в размер на 2 933 

700,00 лв. е идентифициран и бюджетът за 

Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно 

развитие (25 на сто от общите публични 

разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по 

Изхождайки от включеният бюджет за 

финансиране на проекти в размер на 3 732 

700,00 лв. е идентифициран и бюджетът за 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие (22,62 

на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и 
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подмярка 19.2 и подмярка 19.4) в размер на 

977 900,00 лв. 

подмярка 19.4) в размер на 1 091 400,00 лв. 

 

Обосновка и правно основание:  

Обосновка: Предлаганите промени в раздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки се извършват въз основа на новите 

стойности и новата относителна тежест на подмерките в следствие на  промените в подраздел 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки от СВОМР. 

Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, 

т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. 

„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;“  

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

цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни 

места се промени както следва: 

В изходен индикатор „Общ обем на публичния принос“ стойността се променя от 2 933 хил. 

лева на 3 732  хил. лева. 

Обосновка и правно основание:  

Обосновка: Промяната се извършва заради увеличаването бюджета на СВОМР с 799 000 лв. в 

следствие на изменението на ПРСР 2014 – 2020 г.  

Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, 

т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. 

„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;“ 

 

IV. 6. В раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.2. Индикатори по 

мерки се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. По подмярка 4.1. в изходен индикатор „Общ обем на инвестициите“ стойността се променя 

от 690 000 лв. на 1 089 500,00 лв. 

Обосновка: Промяната се извършва заради увеличаването бюджета на СВОМР с 799 000 лв. и 

увеличаване бюджета на подмярка 4.1. с 399 500 лв. в следствие на изменението на ПРСР 2014 

– 2020 г.  
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Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, 

т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. 

„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;“ 

 

2. По подмярка 7.2. в изходен индикатор „Общ обем на инвестициите“ стойността се променя 

от 778 000 лв. на 1 177 500,00 лв. 

Обосновка: Промяната се извършва заради увеличаването бюджета на СВОМР с 799 000 лв. и 

увеличаване бюджета на подмярка 7.2. с 399 500 лв. в следствие на изменението на ПРСР 2014 

– 2020 г.  

Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, 

т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. 

„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;“ 

 

 

 

Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите коментари и 

предложения относно планираните промени, в срок до 17:30 ч. на 19.05.2021 г., на електронна 

поща migb_bd@abv.bg или писмено, лично в офиса на СНЦ  „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

на адрес гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“ № 25. 
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