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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

Изх. № 21-1227/16.04.2021 Г 

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

Относно:    Възможност  за допълнително  финансиране и  разпределяне 
на финансов ресурс чрез   промяна №6  в Стратегията за ВОМР на 
територията на общините  Кирково и Златоград 

 

Дата на откриване:               16.04.2021 г. 

Дата на приключване:          26.04.2021 г., 17:00 ч  
 

 
С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, са 

осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР, които могат да бъдат ползвани през 
преходния период на Програмата. Те са предназначени за подготовка на СВОМР за 
следващия програмен период, както и за допълнителни проекти от Стратегиите по 
„земеделските“ мерки (мерките от ЕЗФРСР). 

За всеки МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 х. лв за проекти към 
Стратегията (подмярка 19,2) и до 144 х. лв по подмярка 19,4. Допълнителните средства 
могат да бъдат използвани само за съществуващи в стратегията  мерки от ЕЗФРСР. 

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията,  след провеждане 
на обществено обсъждане и  Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи 
разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени.  

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ предлага да бъде използвана тази 
възможност и със свое Решение № УС-39.202/14.04.2021 г  обявява обществено обсъждане 
за разпределяне на средствата към приложимите мерки от Стратегията за ВОМР за нашата 
територия.  Промяната  е  допустима  на  основание чл. 18, ал. 1,  т. 1, т.3, т.4  и т. 5 от 
Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на ПРСРС 2014-2020, 
сключено с УО на ПРСР 2014-2020, УО на ОПИК 2014-2020, УО на ОПРЧР 2014-2020. 

Предложенията и коментарите по публикувания проект на промени в Стратегията за 
водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок  на 
официалната електронна поща на МИГ: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg. Предложенията и 
коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като 
свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в 
отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани. 

 

mailto:mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОМЯНАТА 

 
В своето Решение Управителният съвет предлага  следния вариант за 

разпределение на допълнителните  799 хил. лв  по подмярка  19,2   както и мотивите за 
избора: 

 

  
Нови нови - за  1 проект 

мах БФП 
било 

брой проекти 

№ Наименование 
БФП, лв 

макс 
БФП 

инт 
% 

Макс 
проект 

цел  
до 

сега 
нови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4,1 
Инвестиции в 
земеделски стопанства 146 700 48 895 50% 97 790 97 790 8 6 3,0 

4,2 

Преработка на 
селскостопански 
продукти 146 700 48 895 50% 97 790 97 790 6 4 3,0 

6,4 
Инвестиции в 
неземеделски дейности 195 580 48 895 75% 65 193 110 000 8 11 4,0 

7,2 
Инвестиции в публична 
инфраструктура 251 345 150 000 100% 150 000 390 000 2 2 1,7 

7,5,1 
Популяризиране  на 
природното и КИН 58 675 19 558 100% 19 558 97 790 4 9 3,0 

ОБЩО  799 000     28 32 15 
 
 
Обосновка и мотиви: 

 

1. Средствата се разпределят към всички пет мерки  от земеделския фонд . 

2. За частния сектор са предвидени  около 500 хил лв (61%), за публичния – около 

250 хил. лв (31,5%), за неправителствения  - около 60 хил лв (7,5%)    

3. Средствата по мерки  4,1 и 4,2  са включени поради  необходимостта от постигане 

на заложените в Стратегията индикатори, свързани с брой проекти (колона 8). 

Съгласно посоченото в последните три колони, за тях е необходимо още мин по 

2 проекта. И по двете мерки с планираните средства се очакват да бъдат 

одобрени по 3 проекта. 

4. Ресурсът по мерки 6,4 и 7,5,1 е заложен поради високия интерес, проявен към 

тези мерки  в предходните процедури по тях. Освен това, сега чрез мярка 6,4 ще 

бъде дадена възможност за финансиране на нетуристически дейности и 

производствени дейности на микропредприятия.  (Тази мярка вече става 

непривлекателна за туристически дейности,  защото след направените през 2019 

г  промени, за нови проекти тези дейности са с нисък  интензитет на подпомагане  

5%). 

5. Публичните мерки са необходими за общините, които разполагат с идейна и 

проектна готовност.  
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6. Незакръглените левови стойности са породени от обстоятелството, че в 

повечето случаи представляват левова равностойност на  еврова стойност или са 

разчетени за цял проекти на максимална стойност.   

7. В предлаганите промени, освен разпределяне на допълнителните средства по 

мерки, е предвидено  и  редуциране на максималния размер на Безвъзмездната 

помощ за един проект, съгласно посоченото в колона 4. 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТЕКСТА НА   СТРАТЕГИЯТА: 

§1 стр. 45-46 

➢ Период на действие на Стратегията за ВОМР на МИГ „Кирково – Златоград“:  
Стратегията за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г., т.е. срокът за 
сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по 
мерките, включени в Стратегията, е 31 декември 2020 г, а за мерки, финансирани от 
ЕЗФРСР до 31.12.2022 г Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към 
СВОМР е до 30 юни 2023 г. а за мерки, финансирани от ЕЗФРСР до 30 юни 2025 г  
Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 
ВОМР от страна на екипа на МИГ е  30 септември  2023  30 юни 2025 г. (по под-мярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 
развитие“ на ПРСР). 
 

 

§2   стр. 100   - 6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и 
по мерки: се добавя следния текст 

За преходния период  на ПРСР  са предвидени  допълнителни средства по мерки от 
Стратегията за ВОМР в размер на  799 000 лв, разпределени както следва: 

4,1 Инвестиции в земеделски стопанства 146 700 лв 

4,2 Преработка на селскостопански продукти 146 700 лв  

6,4 Инвестиции в неземеделски дейности 195 580 лв 

7,2 Инвестиции в публична инфраструктура 251 345 лв 

7,5,1 Популяризиране  на природното и КИН 58 675 лв 

ОБЩО  799 000 лв 

   
 
§3  стр. 100  Бюджет на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград. Стойностите на 
мерките включват публичния принос от включените програми/ фондове в стратегията. – 
актуализират се стойностите в лева и относителния дял в %, съгласно §2. 
 

Код на 
мярката 

Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията1 

лева % 

 
1 Публичен принос от включените програми/ фондове в СВОМР 
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Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

2 738 120,00 
3 732  700,00 

42,94 % 
52,0 % 

4.1. 
Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства 

422 010,00 
568 710,00 

 
6,62 % 
7,93 % 

4.2. 
Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти 

 
387 070,00 
533 770,00 

 
6,07 % 
7,44 % 

6.4. 
Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности 

 
1 146 720,00 
1 342 300,00 

 
17,99 % 
18,71 % 

7.2. 
Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура 

782 320,00 
 1 033 665     

12,27 % 
14,41 % 

  

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

195 580,00 
254 255,00 

3,07 % 
3,54 % 

7.5.1 

Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно 
наследство на територията на МИГ Кирково – 
Златоград 

195 580,00 
254 255,00 

3,07 % 
3,54 % 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ  
(акт. Анекс 3/14,01.2020) 

1 486 408,00 
23,31% 

20,72 % 

ОПРЧР 
Ос 1 ИП 
1,3 и 6 

Мярка „Достъп до заетост на икономически 
неактивни и безработни лица, в т.ч. 
насърчаване и подпомагане на младежката 
заетост и инвестиции в повишаване 
квалификацията на заетите лица на 
територията на МИГ Кирково – Златоград“ 

1 099 453,36 
 

17,24% 
15,32% 

ОПРЧР 
Ос 2, ИП 
3 

Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, 
вкл. здравни и социални услуги чрез 
интегриран подход на територията на МИГ 
Кирково - Златоград” 

386 954,64 
 

6,07% 
5,39 % 

 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 800,00 
30,67% 

27,26 % 

ОПИК: 
Приори
тетна ос 
2, ИП2 

Мярка: Подобряване на производствения 
капацитет в МСП на територията на МИГ-
Кирково-Златоград 

1 955 800,00 
30,67% 
27,26% 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 
 6 375 908,00 
7 147 908,00 

100 % 

 
 

§4 стр. 54  Мерки и фондове – Финансови параметри – добавя се текста посочен в 

червено: 
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 Стр. 58 Мярка  4,1 -Финансови параметри 

За кандидати с размер на стопанствата 8000 и над  8000 евро СПО: 
Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на  20 000  евро 
Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на  100 000  евро. 
За проекти със средства от преходния период: 
- Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 10 000 евро. 
- Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 50 000 евро 
 

 Стр. 64  Мярка  4,2 -Финансови параметри 

 За кандидати с размер на стопанствата 8000 и над 8000 евро СПО, еднолични 
търговци и юридически лица, които не са земеделски стопани 
Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 000 евро. 
Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 100 000 евро. 
За проекти със средства от преходния период: 
- Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 10 000 евро. 
- Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 50 000 евро 
 

Стр. 69  Мярка  6,4 -Финансови параметри 

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 75 000 евро. 
За проекти със средства от преходния период: 
- Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 33 333 евро 

 

Стр. 72  Мярка  7,2 -Финансови параметри 

За проекти със средства от преходния период: 
- Максимален размер на допустимите разходи -  150 000 лева  

 

Стр. 76  Мярка  7,5,1 -Финансови параметри 

Средствата  от преходния период, могат да бъдат използвани само за проекти с инвестиции 
по Б. „Меки дейности“ . 
 
§5 

Стр. 101 - 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 

програми и по мерки:  Променят се стойностите и относителния дял по фондове, цели и 

приоритети, във връзка с §2 и §3. 

 

§6   стр. 112  

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

създадени работни места: - актуализират се приложимите индикатори 

Стойност на одобрените проектни предложения 
по СВОМР (обща стойност на проектите, вкл. съ-
финансиране от бенефициентите) по СВОМР 

лв. 7 287 310 
8 281 905 

Стойност на публичния принос към проектите в 
рамките на СВОМР 

лв. 6 375 908 
7 147 908 

Стойност на публичния принос на ЕЗФРСР към 
проектите в рамките на СВОМР 

лв. 2 933 700 
3 732  700 

 
И свързани индикатори за стойността по мерки   

 

§6 – стр 109 
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8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР –  

добавя се маркирания в червено текст 

Индикативният размер на разходите за управление на стратегията е 977 899,75 лв., от които: 

Административни разходи (80%) - 782 320 лв.    

Популяризация, обучения и т.н. (20%) - 195 580 лв.   

За преходния период  на ПРСР , както и за подготовка на Стратегия за ВОМР за следващия 
програмен период са предвидени  допълнителни средства в  индикативен  размер  на 
114 000 лв . 

 


