„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:
БИЛО
Код на
мярката

Име на мярката

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

СТАВА

Общо за периода на стратегията
лева
%
лева
%
2 933 700,00

100%

3 732 700,00

100%
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Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от
мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за
периода 2014 - 2020 г.
Подмярка
6.4
„Инвестиционна
подкрепа
за
неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 2020 г.
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.
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.
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са
включени
в
Регламент
(EC)
№
1305/2013
(финансирани от ЕЗФРСР)
„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.
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC)
№ 1305/2013, но съответстващи на целите на
регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
„Съхраняване и развитие на местните идентичности и
валоризиране на местното културно наследство на
територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“

4.1.

6.4.

7.2.

7.5.

7.4.
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ОБЩО ЗА Проекти към Стратегията за ВМОР:
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)

690 000,00

23,52%

1 089 500,00

29,19%

1 110 000,00

37,84%

1 110 000,00

29,74%

778 000,00

26,52%

1 177 500,00

31,55%

190 000,00

6,48%

190 000,00

5,09%

120 000,00

4,09%

120 000,00

3,21%

45 700,00

1,56%

45 700,00

1,22%

2 933 700,00

100%

3 732 700,00

100%

977 400,00

24,99%

1 091 400,00

22,62%

1. Планира се 50 % от допълнителния финансов ресурс в размер на 399 500 лв. да
бъдат насочени към подмярка 4.1.
Обосновка за увеличаването на финансовия ресурс по подмярка 4.1. от СВОМР:




Чрез увеличаване на ресурса по подмярка 4.1. с 399 500,00 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 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. Броят на одобрените резервни проектни
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предложения по подмярка 4.1. от СВОМР е значително по-голям в сравнение с
резервните проектни предложения по другата бизнес мярка (подмярка 6.4.), която също
попада в обхвата на Приоритет 1 (7 резервни проектни предложения по подмярка 4.1. и 2
резервни проектни предложения по подмярка 6.4.), което е продиктувано, както от
предимно аграрния профил на територията на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“,
така и от наличието на по-голяма проектна готовност в аграрния сектор. Успоредно с
това при първоначалния етап на програмиране в СВОМР е заложен значително по-голям
финансов ресурс по подмярка 6.4. (1 110 000,00 лв., в сравнение с 690 000,00 лв. по
подмярка 4.1.) с предоставянето на допълнителен финансов ресурс по подмярка 4.1. ще
се постигне сравнителен паритет по двете т.нар. бизнес мерки.
Планираният допълнителен финансов ресурс ще предостави възможност за финансиране
на почти всички резервни проекти по подмярка 4.1., докато по подмярка 6.4., биха
достигнали за финансирането само на едно проектно предложение. Това от своя страна
ще даде възможност европейското финансиране да достигне до много по-голямо
количество бенефициенти, чрез увеличаване на бюджета по подмярка 4.1.
Съществен е и факторът време за реализация на проектните предложения. Тъй като
интензитетът на финансирането по подмярка 4.1. е до 50% и потенциалните кандидати
имат възможност да избират изпълнители и доставчици още на етап кандидатстване,
чрез облекчена процедура с 3 оферти. Това значително ще ускори процесите по
реализация на проектите, което е също е от значение, особено в края на програмния
период и натрупаните до момента съществени забавяния в изпълнението на ПРСР.
Не на последно място в рамките на проведеното обществено обсъждане, получените
становища от страна на заинтересувани лица от територията на СНЦ „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ изцяло подкрепят планираното разпределение на допълнителния
финансов ресурс.

2. Планира се 50% от допълнителния финансов ресурс в размер на 399 500,00 лв. да
бъдат насочени към подмярка 7.2.
Обосновка за увеличаването на финансовия ресурс по подмярка 7.2. от СВОМР:




Спазвайки подхода на балансирано разпределение на допълнителните средства по линия
на ПРСР въз основа на баланса на заложените приоритети в СВОМР, останалата част от
допълнителния финансов ресурс в размер на 399 500,00 лв. се насочва към подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“. 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“.
Допълнителният финансов ресурс ще допринесе за задоволяването на наличните
обществени потребности в множество направления: достъпна и привлекателна среда,
социална, културна, образователна и спортна инфраструктура. Значителен е и обхватът
на потенциалните бенефициенти: публични институции, представители на НПО сектора
в това число и местни читалища.
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Към момента по подмярка 7.2. от СВОМР е отбелязан най-голям напредък в процеса на
договориране на проектни предложения. В рамките на реализираните приеми на проекти
са договорирани 100 % от подадените проектни предложения (подписа ни са 3 договора
и проектите са в процес на реализация). Към момента 98,48% от бюджетът по подмярка
7.2. е вече договориран, което е доказателство за значителния интерес и наличието на
проектна готовност. По отношение на планираното увеличение с 399 500,00 лв. също е
декларирано наличие на проектна готовност и интерес от страна на потенциални
кандидати от публичния сектор.
Не на последно място в рамките на проведеното обществено обсъждане получените
становища от страна на заинтересувани лица от територията на СНЦ „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ изцяло подкрепят планираното разпределение на допълнителния
финансов ресурс.

3. Планира се допълнителен финансов ресурс в размер на 114 000,00 лв. по подмярка
19.4.
Обосновка за планираното увеличение на средствата по подмярка 19.4.




С оглед на удължаване срока за изпълнение на Стратегиите за ВОМР до 2025 г. е налице
обективна необходимост от увеличаване на бюджета по подмярка 19.4. “Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”, което ще
осигури допълнителен финансов ресурс за обезпечаване дейността на СНЦ „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“.
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
114 000,00 лв. попадат в обхвата именно на този приоритет.

Обосновка за съответствие с приоритетите на СВОМР и балансирано разпределение на
допълнителните средства:
Планираното допълнително финансиране изцяло съвпада с приоритетите на СВОМР на
СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, като за всеки един от 4-те приоритета по стратегията
са предвидени средства:




Добавянето на 399 500,00 лв. по подмярка 4.1. допринася за постигането на
„Приоритет 1. Развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ Брезово,
Братя Даскалови и конкурентоспособна местна икономика.“ от СВОМР;
Останалите 50% от допълнителните средства в размер на 399 500,00 лв. са предвидени за
подмярка 7.2., която 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“;
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Средствата по подмярка 19.4. допринасят за постигането на Приоритет 4. Изграждане,
укрепване и интегриране на териториална общност “МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ чрез създаване на социален капитал на общността.“

Напълно спазен е принципът за балансирано разпределение на допълнителните
средства:




Планирано е 50% от допълнителните средства в размер на 399 500,00 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 запазва първоначално заложеният баланс на средствата в СВОМР.
В одобрената стратегията за ВОМР с най-висок относителен дял на бюджета са т. нар.
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
заложения баланс на средствата в СВОМР ще бъде запазен, като по този начин 59%
от общия финансов ресурс в СВОМР е предназначен за бизнес сектора и 41% за
публичния и нестопански сектор.

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;“ Във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване
бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00
лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.
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
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%.
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

СТАВА
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 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
5

подмярка 19.2 и подмярка 19.4) в размер на подмярка 19.4) в размер на 1 091 400,00 лв.
977 900,00 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.
Относителната тежест на всяка една от подмерките на СВОМР след увеличението с 799 000,00
лв. се променя, но е запазено съотношението между частни и публични мерки:




Преди увеличението на бюджета на СВОМР със 799 000,00 лв. относителният дял на
частните мерки е най-висок – 61,36% (подмярка 6.4. - 37,84% и подмярка 4.1. – 23,52%),
а публичните подмерки са с относителна тежест – 38,64% (подмярка 7.2. – 26,52%, 7.5. –
6,48%, 7.4. – 4.09%, 21 – 1,56%).
След увеличението на бюджета на СВОМР със 799 000,00 лв. се запазва първоначално
заложеният баланс на средствата между частни и публични подмерки. 59% от общия
финансов ресурс в СВОМР е предназначен за бизнес сектора (подмярка 4.1. – 29,19%,
подмярка 6.4. – 29,74%). 41% е предназначен за публичния и нестопанския сектор.

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;“ Във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване
бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00
лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.
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:
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени работни места:
Вид
индикатор

индикатор

Мерна
ед.

изходен

Проекти, финансирани по
СМР
Бенефициенти,
подпомогнати по СМР
Общ обем на публичния
принос
Подкрепени новосъздадени

брой

39

брой

35

35

брой

2 933 хил.
лева

3 732 хил. лева

брой

БИЛО

СТАВА

Цел до кр. на СВОМР
39

Минимум 1

Източник на
информация
База данни и отчети на
МИГ
База данни и отчети на
МИГ
База данни и отчети на
МИГ
База данни и отчети на

6

резултат

микропредприятия
Подкрепени проекти за
интегриран туризъм
Проекти реализирани извън
общинските центрове
Проекти на частни
бенефициенти
Проекти на публични
бенефициенти
Създадени работни места
Млади хора до 40 г. и жени,
успешно реализирали
проекти по СВОМР
Население от територията,
което се ползва от
подобрени
услуги
Стопанства, прилагащи
биологично земеделие
Привлечени нови
инвеститори в територията
Населени места, които се
ползват от подобрените
услуги
Инициативи за поддържане
живи местни традиции и
обичаи, възстановени,
съхранени и пресъздадени
като туристическа атракция
Организирани фестивали,
които популяризират
територията и нейната
специфика, възможности и
ресурси
Брой местни традиции и
обичаи, възстановени,
съхранени и пресъздадени
като туристическа атракция

брой

Минимум 1

брой

20

брой

28

брой

6

11

брой

Мин.25
3

Мин.30
3

В%

брой

МИГ
База данни и отчети на
МИГ
База данни и отчети на
МИГ
База данни и отчети на
МИГ
База данни и отчети на
МИГ

10%

Минимум 1

Минимум 1

Минимум 4

Минимум 4

брой

10

10

брой

4

4

брой

Минимум 2

Минимум 2

брой

4

4

III.1. Промени в изходните индикатори и индикаторите за резултат произтичащи от
увеличаването на бюджетна на 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;“ Във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване
бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на
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операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00
лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. В резултат на
извършените промени в бюджета се извършват промени и в индикаторите по СВОМР.
В изходен индикатор „Проекти, финансирани по СМР“ с целева стойност 39 проекта не
се предвиждат промени въпреки увеличението на бюджета. На етап програмиране на СВОМР е
заложена завишена стойност на бр. проекти, тъй като СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
имаше очаквания, че ще бъдат подавани повече на брой проекти, но с по-нисък размер на
заявените разходи. В тази връзка в критериите за оценка по частните мерки 6.4. и 4.1. е
предвидена и бонификация в точките, когато проектите са с по-ниски размери на допустимите
разходи. Въпреки това реално по-голямата, част от подадените проекти са на максимума на
допустимите разходи за едно проектно предложение, което съответно рефлектира върху броят
на проектите, които могат да бъдат финансирани. С допълнителният финансов ресурс от
799 000,00 лв. ще се изпълни заложеният индикатор от 39 проекта.
1. Обосновка: В изходен индикатор „Общ обем на публичния принос“ стойността се
променя от 2 933 хил. лева на 3 732 хил. лева. Промяната се извършва заради увеличаването
бюджета на СВОМР с 799 000,00 лв. в следствие на изменението на ПРСР 2014 – 2020 г.
2. Обосновка: В изходен индикатор „Проекти на публични бенефициенти“ е
заложена целева стойност „6“. В следствие на увеличението на бюджета на подмярка 7.2. се
залага по-висока стойност на индикатора – „11“. След увеличението на бюджета очакваният
брой на одобрените проекти по подмярка 7.2. е минимум 5. Успоредно с това по подмярка 7.4,
7.5. и 21 допустими кандидати са също публични бенефициенти, поради което се очаква
цялостно повишаване на стойността по посоченият индикатор.
3. Обосновка: В индикатор за резултат „Създаване на работни места“ е заложена
целева стойност „мин. 25“. В следствие на увеличаване на бюджета на подмярка 4.1. се залага
по-висока стойност на индикатора „мин.30“. По подмярка 4.1. след проведените приеми на
проекти от МИГ са одобрени общо 16 проекта. 9 проекта са предложени за финансиране и 7
проекта са включени в резервен списък с одобрени проекти. С увеличаване на бюджета на
подмярка 4.1. с 399 500,00 лв. ще се предостави възможност за финансиране на по-голямата
част от резервните проектни предложения, което ще доведе и до разкриването на по-голямо
количество работни места.
III.2. Промени в индикаторите, свързани с отстраняването на очевидни грешки.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 2 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: 2. При наличие на очевидна грешка“
1. Обосновка: В изходен индикатор „Подкрепени новосъздадени микропредприятия“
при последното форматиране на текста и подаването на СВОМР при кандидатстването през
2016 г. е допусната очевидна грешка, не е попълнена целева стойност по посочения индикатор.
С извършеното допълнение се коригира явната грешка и се посочва целева стойност „минимум
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1“, каквато е била заложена в одобрената на 25.05.2016 г. от ОС на „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ СВОМР. Посоченият индикатор пряко реферира към индикаторите по подмярка
6.4., тъй като по нея допустими кандидати са новосъздадени микропредприятия. В
индикаторите по подмярка 6.4. в раздел 9, подраздел 9.2. от СВОМР индикатор
„Новосъздадени микропредприятия“ е заложен с целева стойност „минимум 1“. Не се
предвиждат допълнителни средства по подмярка 6.4., поради което стойността на индикатора
остава непроменена.
2. Обосновка: В изходен индикатор „Подкрепени проекти за интегриран туризъм“
при последното форматиране на текста и подаването на СВОМР при кандидатстването през
2016 г. е допусната очевидна грешка, не е попълнена целева стойност по посочения индикатор.
С извършеното допълнение се коригира явната грешка и се посочва целева стойност „минимум
1“, каквато е била заложена в одобрената на 25.05.2016 г. от ОС на „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ СВОМР.
3. Обосновка: В изходен индикатор „Проекти реализирани извън общинските
центрове“ при последното форматиране на текста и подаването на СВОМР при
кандидатстването през 2016 е допусната очевидна грешка, не е попълнена целева стойност по
посочения индикатор. С извършеното допълнение се коригира явната грешка и се посочва
целева стойност „20“, каквато е била заложена в одобрената на 25.05.2016 г. от ОС на „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ СВОМР.
4. Обосновка: В изходен индикатор „Проекти на частни бенефициенти“ при
последното форматиране на текста и подаването на СВОМР при кандидатстването през 2016 г.
е допусната очевидна грешка, не е попълнена целева стойност по посочения индикатор. С
извършеното допълнение се коригира явната грешка и се посочва целева стойност „28“. В
индикатор „Проекти, финансирани по СМР“ е заложена стойност 39. Индикатор „Проекти
на публични бенефициенти“ се увеличава от 6 на 11, поради което индикатор „Проекти на
частни бенефициенти“ се залага с целева стойност 28.
5. Обосновка: В индикатор за резултат „Население от територията, което се ползва
от подобрени услуги“ в % при последното форматиране на текста и подаването на СВОМР при
кандидатстването през 2016 г. е допусната очевидна грешка, не е попълнена целева стойност по
посочения индикатор. С извършеното допълнение се коригира явната грешка и се посочва
целева стойност 10%, каквато е била заложена в одобрената на 25.05.2016 г. от ОС на „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ СВОМР.
IV. В раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.2. Индикатори по мерки,
индикатори по мярка 4.1. се правят следните изменения и допълнения:

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 ОТ СВОМР
Вид
индикатор
Изходен

Индикатор
Брой
проекти,
финансирани по мярката

Мерна
единица
Брой

БИЛО
СТАВА
Цел до края на стратегията
16
16

Източник на
информация
База данни на МИГ
Сключени договори
изпълнени
проекти

9

и
–

проектни досиета
Брой
бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката
Общ
обем
инвестициите

на

Общ
брой
на
създадените
работни
места ИНДИКАТОРЪТ
СЕ ПРЕМАХВА.
Брой стопанства въвели
нов
продукт
или
технология

Резултат

Брой

Лв.

16

690 000.00 лв.

1 089 500,00 лв.

2

2

Брой
Брой

Брой
Брой създадени
работни места

16

Минимум 7

Минимум 12

нови

Предприятия прилагащи
биологичен начин на
производство

Брой

Мин 1

Мин 1

База данни на МИГ

Документи на проектите,
отчети на бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Сключени трудови или
граждански договори

Одобрени проекти със
съответната насоченост –
проектни документи и
досиета, доказателства за
изпълнение.
Сключени договори
Документи на проектите,
отчети на бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Одобрени проекти със
съответната насоченост –
проектни документи и
досиета, доказателства за
изпълнение.

IV.1. Промени в изходните индикатори и индикаторите за резултат произтичащи от
увеличаването на бюджетна на 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;“ Във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване
бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00
лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. В резултат на
извършените промени в бюджета се извършват промени и в индикаторите по СВОМР.
В изходни индикатори „Брой проекти, финансирани по мярката“ с целева стойност
16 и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ с целева стойност 16 не се
предвиждат промени въпреки увеличението на бюджета. На етап програмиране на СВОМР е
заложена завишена стойност на бр. проекти и бр. бенефициенти по подмярка 4.1., тъй като
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ имаше очаквания, че ще бъдат подавани повече на брой
проекти, но с по-нисък размер на заявените разходи. В тази връзка в критериите за оценка по
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мярка 4.1. е предвидена и бонификация в точките, когато проектите са с по-ниски размери на
допустимите разходи. Въпреки това реално по-голямата част от подадените проекти са на
максимума на допустимите разходи за едно проектно предложение, което съответно
рефлектира върху броят на проектите, които могат да бъдат финансирани. С допълнителният
финансов ресурс от 399 500,00 лв. ще се изпълнят заложените индикатори от 16 проекта и
бенефициенти по подмярка 4.1.
1. Обосновка: В изходен индикатор „Общ обем на инвестициите“ стойността се
променя от 690 000,00 лв. на 1 089 500,00 лв. Промяната се извършва заради увеличаването
бюджета на мярка 4.1. с 399 500,00 лв. в следствие на изменението на ПРСР 2014 – 2020 г.
2. Обосновка: В индикатор за резултат „Брой създадени нови работни места“ е
заложена целева стойност минимум 7. В следствие на увеличаване на бюджета на подмярка 4.1.
се залага по-висока стойност на индикатора „минимум 12“. По подмярка 4.1. след проведените
приеми на проекти от МИГ са одобрени общо 16 проекта. 9 проекта са предложени за
финансиране и 7 проекта са включени в резервен списък с одобрени проекти. С увеличаване на
бюджета на подмярка 4.1. с 399 500,00 лв. ще се предостави възможност за финансиране на поголямата част от резервните проектни предложения, което ще доведе и до разкриването на поголямо количество работни места.
IV.2. Промени в индикаторите свързани с отстраняването на очевидни грешки.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 2 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: 2. При наличие на очевидна грешка“
1. Обосновка: В индикаторите за резултат е допусната явна грешка. Включен е
индикатор „Общ брой на създадените работни места“ за който не е посочена целева
стойност. Успоредно с това е включен и индикатор за резултат „Брой създадени нови работни
места“ с посочена целева стойност минимум 7. На практика двата индикатора се отнасят за
едно и също нещо - създаване на работни места в резултат от финансираните проекти. С оглед
на допуснатата очевидна грешка и дублиране на индикаторите, индикатор за резултат „Общ
брой на създадените работни места“ се премахва.
V. В раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.2. Индикатори по мерки,
индикатори по мярка 7.2. се правят следните изменения и допълнения:
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СМР
Вид
индикатор

Изходен

Индикатор

Мерна
единица

БИЛО

СТАВА

Цел до края на стратегията

Източник на
информация

Брой проекти, финансирани
по мярката

Брой

Минимум 4

Минимум 5

База данни на МИГ

Брой
бенефициенти,
подпомогнати по мярката

Брой

3

3

База данни на МИГ
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Общ обем на инвестициите

Населени места, които се
ползват
от
подобрените
услуги

Резултат

Население, което се ползва от
подобрената среда

Лв.

Брой
%
от
населението
на
територията
Брой

Брой създадени нови услуги

778 000,00

1 177 500,00

База данни на МИГ;
Документи
на
проектите, отчети на
бенефициентите,
протоколи
от
извършени проверки
Документи
на
проектите, отчети на
бенефициентите,

5

6

50%

50%

База данни на МИГ
Документи
на
проектите

2

2

База данни на МИГ;
Досиета на проектите
Протоколи
от
извършени проверки

V.1. Промени в изходните индикатори и индикаторите за резултат произтичащи от
увеличаването на бюджетна на 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;“ Във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване
бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00
лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. В резултат на
извършените промени в бюджета се извършват промени и в индикаторите по СВОМР.
1. Обосновка: В изходен индикатор „Брой проекти, финансирани по мярката“ е
заложена целева стойност минимум 4. В следствие на увеличаването на бюджета по подмярка
7.2. целевата стойност на индикатора се увеличава на „минимум 5“. Към момента по подмярка
7.2. са договорирани 3 проекта на стойност 98,48% от разполагаемия бюджет. С увеличаване на
бюджета на подмярка 7.2. с 399 500,00 лв. ще бъдат финансирани минимум нови две проекти
предложения.
2. Обосновка: В изходен индикатор „Общ обем на инвестициите“ стойността се
променя от 778 000,00 лв. на 1 177 500,00 лв. Промяната се извършва заради увеличаването
бюджета на мярка 7.2. с 399 500,00 лв. в следствие на изменението на ПРСР 2014 – 2020 г.
3. Обосновка: В индикатор за резултат „Населени места, които се ползват от
подобрените услуги“ е заложена целева стойност 5. В следствие на увеличаването на бюджета
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по подмярка 7.2. целевата стойност на индикатора се увеличава на „6“. С увеличаване на
бюджета на подмярка 7.2. с 399 500,00 лв. ще бъдат финансирани минимум нови две проекти
предложения, което ще разшири обхвата на населените места, които се ползват от подобрени
услуги.

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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