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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) НА 

МИГ - СТРАЛДЖА 2016г. 

 
Измененията, които се планират са във връзка със:  

1. По отношение на финансовите параметри  

2. По отношение на мониторинговите индикатори във връзка с промяна на финансовите 

параметри 

 

Планирани са следните промени в СВОМР: 

 

1.Искане за промяна: 

1.1. Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР: 
Стр.72 

 

6. Финансов план 

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

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 000 000,00 33,83 

1.1-3 Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за 

заетост за търсещите работа и неактивните лица“ 

300 000,00 10,15 

1.6. Мярка 1.6. (ОП РЧР) „Подобряване качеството на 

работната сила за устойчиво интегриране на пазара на 

труда“ 

100 000,00 3,38 

2.1. Мярка 2.1. (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за 

социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ 

300 000,00 10,15 

2.3. Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до 

услуги за социално включване и здравеопазване за 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 

за самообслужване“ 

300 000,00 10,15 

 

1.2. Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР 

 

6. Финансов план 

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

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 000 000,00 33,83 

1.1-3 Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за 

заетост за търсещите работа и неактивните лица“ 

300 000,00 10,15 

1.6. Мярка 1.6. (ОП РЧР) „Подобряване качеството на 

работната сила за устойчиво интегриране на пазара на 

труда“ 

0,00 0,00 
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2.1. Мярка 2.1. (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за 

социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ 

300 000,00 10,15 

2.3. Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до 

услуги за социално включване и здравеопазване за 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 

за самообслужване“ 

400 000,00 13,53 

 

1.3. Обосновка на исканата промяна:  
Промяната се налага от факта , че в рамките на обявената процедура BG05M9OP001-1.062 „МИГ - 

СТРАЛДЖА 2016 г.“-„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на 

пазара на труда“ Мярка 1.6 ОП(РЧР) с краен срок 28.06.2019 г. не постъпиха проектни 

предложения. Целта на промяната е финансовият ресурс по мярка 1.6., който е в размер на 

100 000,00 лв. да бъде прехвърлен към мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за 

социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“. По тази мярка има обявена процедура BG05M9OP001-2.066 по която 

приключва оценителна сесия, като подаденото проектно предложение предвижда да обхване 40 

потребителя. В същото време постоянно увеличаващото се застаряване на населението води до 

все по-голям брой хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които заедно с хората с 

увреждания се нуждаят от услугите, които биха могли да бъдат предоставени чрез реализирането 

на още един проект по мярката. Към настоящия момент има 57 потребители на услугата 

„Социален асистент”, а 145 лица от територията на общината са чакащи в списък за включване в 

Споразумението с АСП, т. е. не са обхванати голям брой хора, които се нуждаят от тази услуга.  

От друга страна през последните години процентът на безработица в община Стралджа намалява 

и дейностите свързани с осигуряване на заетост на икономически неактивни лица не е сред 

приоритетните за общината. 

Отчитайки всичко това смятаме, че най-необходимо, с най-голям социален ефект и полезно би 

било насочването на финансовия ресурс по мярка 1.6 именно в  мярка 2.3. (ОП РЧР) 

„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания 

и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, където има изявена от община Стралджа 

готовност да бъде усвоен.   

 

1.4.  Допустимост на промяната:  

Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 3 от споразумението за изпълнение на стратегията за 

ВОМР – относно финансовите параметри 

 

2. Искане за промяна: 

2.1. Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР: 

Стр.91 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 2.3. от СВОМР (ОП РЧР) 

Вид 

индикатор 

Спец. 

цел 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

За 

изпълнение 

Брой финансирани проекти Брой 1 

СЦ 1 Лица с увреждания и лица над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване 

Брой 
лица 

40 
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СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 
включване 

Брой 1 

За резултат СЦ 1 Участници с увреждания и участници над 
65г., в невъзможност за самообслужване, с 

подобрен достъп до услуги 

Брой 

лица 

40 

СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността 

си 

Брой 

доставч 

ици 

 

1 

 

Стр.85-86 

 

 ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР  

Вид 

инди-

катор 

 

Индикатор 

Мерн

а ед. 

Стой 

ност 

Източник на 

информация 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

За 

изпъ

лнен

ие 

Общ брой финансирани проекти Брой 26 Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 

Брой бенефициенти, получаващи 

подкрепа за производство и/или преработка на 

селскостопански продукти 

Брой 11 Доклади и БД 

МИГ 

Брой бенефициенти, получаващи 

подкрепа за неземеделски дейности 

Брой 3 Доклади и БД 

МИГ 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в публична 

инфраструктура, вкл. за отдих и туристическа 

Брой 3 Доклади и БД 

МИГ 

Брой подпомогнати дейности за 

маркетинг и популяризиране на традиционни 

местни производства, продукти и местна 

култура 

Брой 3 Доклади и БД 

МИГ 

Общо безработни и неактивни 

участници, включени в обучения и заетост 

Брой 36 Доклади и БД 

МИГ,ИСУН,ДБТ 

Общо заети лица, включени в обучения Брой 60 Доклади МИГ, 

ИСУН, ДБТ 

Участници в неравностойно положение, вкл. 

роми, включени в дейности и услуги 

Брой 60 Доклади МИГ, 

ИСУН,ДБТ,ДСП 

 Общо лица с увреждания и лица над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване, включени 

в дейности 

Брой 

лица 

40 Доклади МИГ, 

ИСУН, ДСП 

 

Общо инвестиции в лева (публични 

+ частни) 

Лева 3 560 000 Доклади и БД 

МИГ 

Общо публични разходи в лева Лева 2 955 800 Доклади МИГ 

 

 

Брой създадени нови работни места по 

мерките, финансирани от ЕЗФРСР 

Брой 12 Доклади МИГ 
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Резул 

тат 

Брой жители, които се ползват от 

подобрени услуги/инфраструктура 

Брой 5000 Доклади и БД 

МИГ 

Общо безработни и/или неактивни 

участници с повишена квалификация 

Брой 36 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 

Общо безработни и/или неактивни 

участници, започнали работа 

Брой 18 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 

Заети лица, придобили квалификация и умения Брой 49 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 

Участници в неравностойно положение, вкл. 

роми, с подобрен достъп до услуги и 

интеграция 

Брой 48 Доклади МИГ, 

ИСУН, ДСП 

Лица с увреждания и над 65г., в 

невъзможност за самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги 

Брой 40 лица/ 1 

доставчик 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 

 

 

2.2. Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 2.3. от СВОМР (ОП РЧР) 

Вид 

индикатор 

Спец. 

цел 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

За 

изпълнение 

Брой финансирани проекти Брой 1 

СЦ 1 Лица с увреждания и лица над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване 

Брой 
лица 

50 

СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 
включване 

Брой 1 

За резултат СЦ 1 Участници с увреждания и участници над 
65г., в невъзможност за самообслужване, с 

подобрен достъп до услуги 

Брой 

лица 

50 

СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността 

си 

Брой 

доставч 

ици 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016" 
 

 5 

 ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР  

Вид 

инди-

катор 

 

Индикатор 

Мерн

а ед. 

Стой 

ност 

Източник на 

информация 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

За 

изпъ

лнен

ие 

Общ брой финансирани проекти Брой 26 Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за 

производство и/или преработка на селскостопански 

продукти 

Брой 11 Доклади и БД 

МИГ 

Брой бенефициенти, получаващи 

подкрепа за неземеделски дейности 

Брой 3 Доклади и БД 

МИГ 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в публична 

инфраструктура, вкл. за отдих и туристическа 

Брой 3 Доклади и БД 

МИГ 

Брой подпомогнати дейности за 

маркетинг и популяризиране на традиционни 

местни производства, продукти и местна култура 

Брой 3 Доклади и БД 

МИГ 

Общо безработни и неактивни 

участници, включени в обучения и заетост 

Брой 36 Доклади и БД 

МИГ,ИСУН,ДБТ 

Общо заети лица, включени в обучения Брой 60 Доклади МИГ, 

ИСУН, ДБТ 

Участници в неравностойно положение, вкл. роми, 

включени в дейности и услуги 

Брой 60 Доклади МИГ, 

ИСУН,ДБТ,ДСП 

 Общо лица с увреждания и лица над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване, включени в 

дейности 

Брой 

лица 

50 Доклади МИГ, 

ИСУН, ДСП 

 

Общо инвестиции в лева (публични + частни) Лева 3 560 000 Доклади и БД МИГ 

Общо публични разходи в лева Лева 2 955 800 Доклади МИГ 

 

 

 

 
 

 

 
 

Резул 

тат 

Брой създадени нови работни места по мерките, 

финансирани от ЕЗФРСР 

Брой 12 Доклади МИГ 

Брой жители, които се ползват от 

подобрени услуги/инфраструктура 

Брой 5000 Доклади и БД 

МИГ 

Общо безработни и/или неактивни 

участници с повишена квалификация 

Брой 36 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 

Общо безработни и/или неактивни 

участници, започнали работа 

Брой 18 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 

Заети лица, придобили квалификация и умения Брой 49 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 

Участници в неравностойно положение, вкл. роми, 

с подобрен достъп до услуги и интеграция 

Брой 48 Доклади МИГ, 

ИСУН, ДСП 

Лица с увреждания и над 65г., в невъзможност за 

самообслужване, с подобрен достъп до услуги 

Брой 50 лица/ 1 

доставчик 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ 
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2.3. Обосновка на исканата промяна:  

Във връзка с увеличаването на финансовите параметри на бюджета по мярката се налага и 

промяна на мониторинговите индикатори за изпълнение и резултат по съответната мярка и за 

цялостното прилагане на СВОМР 

 

2.4.  Допустимост на промяната:  
Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 4 от споразумението за изпълнение на стратегията за 

ВОМР – относно мониторинговите индикатори във връзка с промяна на финансовите параметри  

 

  Горепосочените промени са в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 22 от 2015 г. 

и чл.18, ал. 1, т. 3 от Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-42/27.04.2018 

г.  

Същите предстои да бъдат приети на заседание на колективния върховен орган на Сдружение 

„Местна инициативна група – Стралджа 2016”, след което ще бъде внесено в МЗХГ заявление за 

промяна на Споразумението, в частта на одобрената СВОМР. 

 

 

 

Председател на Управителния съвет …………П………………. 

                                                                Николай Николов 

 

Изпълнителен директор ………………П…………….. 

                                              Щерьо Черногоров 
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