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ПОКАНА ЗА  

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА 

 

 
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: 

 

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски 

производители, микропреприятия, малък и среден бизнес,  НПО, уязвими групи, 

общности на малцинства, читалища, клубове и др. 

 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“  ви кани за участие в Обществено обсъждане на 

Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 
Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни 

разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) 

през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и 

(ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това 

подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

 

Правителството на Република България одобри единадесето изменение на Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително 

финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР). 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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В тази връзка на всяка МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на 

изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, 

финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. 

 

Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през 

преходния период 2021 – 2022г.  

 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в 

рамките на изменението, е до юни 2025 година. 

 

Във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР е необходимо при 

желание от страна на МИГ в срок до 01.06.2021 г. да бъдат предприети  действия. 

 

Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 

За всеки МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 000 лева за проекти към 

Стратегията  по подмярка 19.2  и до 114 000 лева по подмярка 19.4. 

 

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение №02/Протокол 08-ВОМР/ 

22.04.2021г. за обявяване на Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за 

ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020". 

 

Промяната се извършва по реда на чл. 14, ал. 1 от Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 

Промяната е допустима на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, т..3, т.4 и т. 5 от Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 

 

Обосновка: 
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Стратегията за ВОМР на МИГ е с бюджет 4 419 745 лева, разпределени между 10 

подмерки, като е спазено изискването за баланс между публичния и частен сектор.  

 

Към месец март 2021г., на базата на одобрени от МИГ проектни предложения, средствата 

от СВОМР на МИГ са усвоени както следва: 

 

Тъй като допълнителния финансов ресурс, който МИГ може да присъедини е само със 

средства от ПРСР, в настоящата справка не е включена информация за мерките в СВОМР 

от ОПРЧР. 

 

Мярка Бюджет в 

лева 

Стойност на одобрена 

от МИГ БФП в лева 

% 

МИГ4.1.  „Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

600 000 

279 779.68 
 

МИГ4.2.  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  селскостопански 

продукти“ 

66 950 

66 950 

 

МИГ6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

833 050 

547 687.80 
 

МИГ7.2.  „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура„  

800 000  

799 999 

 

МИГ7.5.  „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

400 000 

199 986.40 

 

МИГ01 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и 

на културното и природното наследство на 

селата. Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура” 

233 745 

217 792.74 

 

 

В тази връзка, и на базата на така предоставената ни възможност от преходния регламент,  

бихме искали да инициираме промяна в одобрения бюджет по мерките от ПРСР на 

Стратегията за ВОМР на МИГ както следва: 

 

Мярка Бюджет в лева 

преди промяна 

Бюджет в лева с 

искана промяна 

МИГ6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

833 050 1 133 050 

МИГ7.2.  „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

800 000  1 299 999 
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видове малка по мащаби инфраструктура„  

 

Разпределение на допълнителните средства и промяна на приложимите индикатори: 

 

1.По  Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” към момента 

имаме одобрени от МИГ  9 бр. проекти, подадени за договориране в ДФЗ-РА и  4 бр. 

проекти, които са резервни проектни предложения със заявена субсидия в размер на  

219 150,45 лева 

 

При обявения от МИГ 1 на брой прием с общ финансов ресурс за БФП в размер на 

600 00 лева са получени общо 16 на брой проектни предложения, което е индикатор за 

повишен интерес по мярката от страна на бизнеса.  

По тази причина считаме, че бихме могли да насочим ресурс по Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и да използваме средствата за 

финансиране на допълнителни проектни предложения, които ще имат принос към 

местната икономика на територията на МИГ и към постигане на цели и приоритети на 

Стратегията за ВОМР.  

Считаме за целесъобразно добавяне на допълнителни средства по Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  в размер на  300 000 лева. 

В рамките на преходния период 2021-2022, бихме могли да обявим втори  прием с бюджет 

от 533 050, към който бюджет се присъединяват и средствата в размер на БФП от 233 050 

лева, прехвърлени с Анекс от Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. ( по обявените приеми за мярка нямаше достатъчен интерес и 

депозирани качествени проекти, поради което ресурса се пренасочи към местния частен 

сектор за неземеделски дейности) . 

2. По  Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„ към момента имаме 

одобрени от МИГ 9 бр. проекти, подадени за договориране в ДФЗ-РА със стойност на БФП 

в размер на  лева. 

При обявените от МИГ 2  на брой приема с общ финансов ресурс за БФП в размер 

на 799 999 лева са получени общо 9 на брой проектни предложения, които изчерпаха 

средствата за публичния сектор и НПО организации. 

Проектите в публичната сфера винаги са приоритетни и задоволяват потребностите 

на големи групи от хора. Към мярката има интерес, тъй като местните Общини и НПО по 

време на срещи и събития на МИГ заявяват интерес към допълнителни проекти, насочени 

към обекти, които са значими за местната общност, към проекти за инвестиции, свързани с 

подобряването на социалната инфраструктура и дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване на предоставяните услуги в общността. 

Също така, настоящата пандемична криза и последвалата усложнена икономическа 

обстановка поставят Общините в затруднено положение и нарастваща необходимост от 

нови дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване облика на населените 

места и  дейности, задоволяващи  потребностите  на уязвими групи. 
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Считаме за целесъобразно добавяне на допълнителни средства по Мярка МИГ7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура,   в размер на 499 999 лева. 

В рамките на преходния период 2021-2022, бихме могли да обявим нов  прием с бюджет от 

499 999 лева, който да осигури допълнителни средства за нови инициативи за повишаване 

на качеството на живот в района. 

 

До момента, разпределението на средствата публичен/частен сектор са както следва: 

-мерки за публичен/НПО сектор: средства за БФП в размер на 1 433 745 лева или 49% 

-мерки за частен сектор: средства за БФП в размер на 1 500 000 лева или 51% 

 

След исканата промяна и присъединяване на средствата, разпределението ще е както 

следва: 

-мерки за публичен/НПО сектор: средства за БФП в размер на 1 933 744 лева или 48% 

-мерки за частен сектор: средства за БФП в размер на 1 800 000 лева или 52% 

 

3. Промяна в приложимите индикатори във връзка с добавяне на допълнителни 

средства по Мерки МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  в 

размер на 300 000 лева и МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„ в размер на 499 999 

лева. 

 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Настояща цел 

до края на СМР 

Цел с  исканата 

промяна 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 10 15 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 10 15 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева 600 000 1 133 050 

Проекти на кандидати до 40 години 

включително, вкл. на жени 
Брой 5 6 

Проекти, които  предвиждат 

инвестиции за развитие 

производството на крайни продукти 

Брой 10 15 

Проекти, включващи инвестиции в 

иновации  
% 50 50 

Проекти за инвестиции в услуги в 

селата 
% 50 50 
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Дял на проектите, включващи 

инвестиции в производствена 

дейност в микропредприятия. 

% 50 50 

Дял на проектите предвиждат 

работни места за представители на 

уязвимите групи 

% 100 100 

Проекти, създаващи модели или 

свързаност между дейности по други 

мерки на СМР 

Бр. 5 5 

Дял на проектите,  предвиждащи  

мерки,  свързани с опазването на 

околната среда  

% 50 50 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
Бр. 5 5 

Дял на успешно приключилите 

проекти 
% 100 100 

Създадени работни места, вкл.за 

жени 
Брой 20 23 

Проекти с предвидена устойчивост Брой  4 8 

Дял на проектите с включване на 

хора с увреждания 
% 50 50 

Създадена общ бранд в сферата на 

туризма и местните продукти 

 

Бр. 

 

 

1 

 

 

1 

Повишен достъп до финансиране за 

микропредприятията 
% 100 100 

Подобрени условия за икономическо 

развитие и предприемачество 
% 100 100 

 

 Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура„: 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Настояща цел 

до края на СМР 

Цел с  исканата 

промяна 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 15 15 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 15 15 

Общ обем на публичния принос в  Лева  800 000 1 299 999 
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инвестициите 

Дял на проектите, предвиждащи 

иновации или имащи иновативен за 

територията характер 

% 100 100 

Дял на проектите,  насочени към 

обекти, които са значими за местната 

общност 

% 100 100 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

подобряването на социалната 

инфраструктура. 

% 30 30 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване на 

предоставяните услуги в общността . 

% 100 100 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване облика на 

населените места. 

% 100 100 

Дял на проектите, насочени към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора 

% 100 100 

Дял на проектите предвиждащи 

обществено включване и участие  за 

представители на уязвимите групи 

% 100 100 

Дял на проектите, задоволяващи  

потребностите  на уязвими групи  
% 50 50 

Дял на проектите, предлагащи  нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района 

% 100 100 

Дял на проектите, създали капацитет 

на НПО 
% 50 50 

Дял на успешно приключилите 

проекти 
% 100 100 

Дял на проектите, решаващи  

проблем, идентифициран в 

общинския план за развитие. 

% 100 100 
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Проекти с устойчивост на 

резултатите 
Брой  15 15 

Дял на проектите с принос към 

устойчивата заетост  
% 50 50 

 

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

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията в момента 

Общо за периода на 

стратегията след 

промяната 

лева % лева % 

 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014-2020 

г. (ЕЗФРСР) 

2 933 745 67% 3 733 744 72 % 

МИГ4.1. 

 „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

600 000 14% 600 000 11% 

МИГ4.2. 

 „Инвестиции в 

преработка/марке

тинг на  

селскостопански 

продукти“  

300 000 7% 

 

 

66 950 1% 

МИГ6.4.1 

 „Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности”  

600 000 14% 

 

 

1 133 050 22 % 

МИГ7.2. 

 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура„ 

800 000 18% 1 299 999 25 % 

МИГ7.5. 

 „Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

400 000 9% 400 000  8 % 
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за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

МИГ01 

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

 „Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяване и 

на културното и 

природното 

наследство на 

селата. 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичната 

местна 

идентичност и 

местната култура” 

233 745 5% 233 745  5 % 

 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

 

1 486 000 33% 1 486 000 28 % 

МИГ02 

 „Местни 

инициативи за 

заетост на 

територията на 

общините 

400 000 9 % 400 000 8 % 
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Лясковец и 

Стражица” 

МИГ03 

„По-добро здраве 

и 

работоспособност 

на заетите лица в 

икономиката на 

общините 

Лясковец и 

Стражица” 

186 000 4 % 195 400  3 % 

МИГ04 

 „Социални 

иновации за 

активно социално 

включване” 

500 000 11 % 490 600 9 % 

МИГ05 

 „Насърчаване 

развитието на 

местна социална 

икономика и нови 

работни места в 

социални 

предприятия“ 

400 000 9 % 400 000 8 % 

 

ОБЩО ЗА 

ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОМР: 

5 219 744 100% 5 219 744 100 

 

 

Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено 

от общностите 

местно развитие (25 

на сто от общите 

публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи 

разходите по 

подмярка 19.2 и 

подмярка 

977500 25% 1 091 500 23 % 
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19.4=2933745+977500

=3911245) 

 

 

4. Промяна във финансовите параметри на бюджета по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа 

до 114 000 лева. 

 

Текущи разходи и  

популяризиране на стратегия 

за водено от общностите 

местно развитие (25 на сто от 

общите публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи 

разходите по подмярка 19.2  

Размер на одобрените 

средства към 

настоящия момента 

% 

Размер на 

средства 

след 

промяна 

% 

977500 25% 1 091 500 23 % 

    

 

6. Промяна в Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително 

брой създадени работни места: 

 

 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места:  

 

 

 

Индикатор 

М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до 

края на 

стратегията  

преди 

промяната 

Цел до края 

на 

стратегията  

след 

промяната 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по СМР: Бр. 70 75 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой  80 85 

Брой на одобрените заявения Брой 65 70 

Стойност на публичния принос за одобрените 

заявления от ПРСР 

лв. 2 933 745 3 733 744 

 

Стойност на публичния принос за одобрените 

заявления от ОП „РЧР” 

лв. 1 486 000 Без промяна 

 

Брой на сключените договори Брой  70 75 

Стойност на публичния принос на сключените 

договори 

лв.  4 419 745  

5  219 744 

Брой на одобрените искания за плащане %  100% 100% 
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Стойност на публичния принос, изплатен на 

одобрените искания за плащане по ПРСР и ОП 

„РЧР” 

лв. 4 419 745 5  219 744 

Брой на успешно приключилите проекти % 100% 100% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР Брой 70 75 

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, 

подадени в полза на уязвими групи  

% 50% 50% 

Брой консултирани проектни предложения от МИГ  Брой  80 85 

Брой информационни дейности/събития за 

оживяване на територията, проведени от МИГ 

Брой  120 125 

Р
ез

у
л
та

т 

Минимум създадени работни места Брой  100 103 

Брой земеделски стопанства, в които е въведена 

модернизация и/или иновация 

Брой 15 15 

Брой реализирани иновации в публичния сектор Брой 15 15 

Брой реализирани иновации в нестопанския  

сектор 

Брой 10 10 

Брой реализирани иновации в сектора на бизнеса Брой 15 15 

Дял от населението на територията, обхванато от 

проекти по СМР 

% 50% 50% 

Дял от населението на територията, което се 

ползва от проектите по СМР  

% 50% 50% 

Брой подобрени обекти на местното селско 

наследство 

Брой  10 10 

Брой проекти в полза/ с участие  на уязвими групи Брой  15 15 
 

 

 

 

Срок на настоящото Обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ: 

 

 Дата на откриване: 26 април 2021 г. 

 Дата на приключване: 7 май 2021 година, 17.30ч. 

 Начин на провеждане: 

 

Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията за 

водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок следната 

електронна поща: mig_zaedno@abv.bg  

 

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат подател ( име и фамилия, 

mailto:mig_zaedno@abv.bg
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телефон, сектор на заинтересована страна) 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". 

 


