
 

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

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

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) НА МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.

Измененията, които се планират са във връзка със: 
1. По отношение 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 ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 1 900 000,00 64,28

4.1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства ” 450 000,00 15,22

4.2.
Мярка 4.2.”Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти”

71 730,00 2,42

6.4.1
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности”

360 000,00 12,18

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

800 000,00 27,07

7.5.
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване 
в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура”

218 270,00 7,38

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но 
са
включени в Регламент (EC) № 
1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

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

55 800,00 1,89

22
Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на
традиционни местни производства, продукти и 
местна култура“

55 800,00 1,89

2.2. Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР
Стр.72

6. Финансов план
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код на Име на мярката Общо за периода на стратегията
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мярката лева %
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 1 900 000,00 64,28

4.1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства ” 277 110,00 9,37

4.2.
Мярка 4.2.”Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти”

71 730,00 2,42

6.4.1
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности”

360 000,00 12,18

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

800 000,00 27,07

7.5.
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване 
в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура”

391 160.00 13,23

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но 
са
включени в Регламент (EC) № 
1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

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

55 800,00 1,89

22
Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на
традиционни местни производства, продукти и 
местна култура“

55 800,00 1,89

2.3. Обосновка на исканата промяна: 
Промяната се налага от факта , че в рамките на обявената процедура BG06RDNP001-19.346 МИГ-
Стралджа 2016г. – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на
„МИГ-Стралджа 2016 г.” за проведените първи и втори прием са одобрени проекти на стойност
452 638,56 лв. и БФП в размер на 223 319,28 лв. В рамките на обявения трети прием по мярката
постъпи едно проектно предложение на стойност 51 202,00 лв. и БФП в размер на 25 601,00 лв.
Слабият интерес е в резултат на извънредно лошата във финансово отношение година в сектора,
най-вече поради сушата и съответно намлените 4-5 пъти добиви. Част от остатъка от финансовия
ресурс по мярка 4.1 - 198 079,72 лв. а именно 172 890,00 лв. предлагаме да бъде прехвърлен в
бюджета на  мярка  Мярка  7.5.  „Инвестиции за  публично  ползване  в  инфраструктура  за  отдих,
туристическа  инфраструктура”,  където предстои отваряне на процедурата  за приемна проектни
предложения в началото на 2021 г. 

2.4.  Допустимост на промяната: 
Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 3 от споразумението за изпълнение на стратегията за 
ВОМР – относно финансовите параметри
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2.1. Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР:
Стр.  47
Финансови параметри
 Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност 

на 5 000 евро (9 779 лева)
 Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност 

на 111 601,39 евро (218 270 лева)

2.2  Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР
Стр.  47
Финансови параметри
 Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност 

на 5 000 евро (9 779 лева)
 Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност 

на 200  000 евро (391 160 лева)

2.3. Обосновка на исканата промяна: 
Промяната се налага от факта , че в унисон с промяната на бюджета по мярката в размер на  391
160,00 лв. следва да се промени и размер на общите допустими разходи за един проект 

2.4.  Допустимост на промяната: 
Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 3 от споразумението за изпълнение на стратегията за 
ВОМР – относно 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 ………………………….
                                                                Николай Николов

Изпълнителен директор ……………………………..
                                              Щерьо Черногоров
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