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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) 2 700 000,00 72,97 

4.1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства ” 277 110,00 7,49 

4.2. 
Мярка 4.2.”Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти” 
71 730,00 1,94 

6.4.1 
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности” 
360 000,00 9,73 

 
7.2. 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” 

 
1 600 000,00 

 
43,24 

 
7.5. 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” 

 
391 160.00 

 
10,57 

 

 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 

 
1,51 

 
22 

Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на 

традиционни местни производства, продукти и 

местна култура“ 

 
55 800,00 

 
1,51 

 

2.3. Обосновка на исканата промяна:  

Промяната се налага от факта , че по решение на УО се предвижда добавянето на финансов ресурс 

към мерките финансирани от ПРСР 2014-2020 г. Засега сумата от 800 000 лв. е индикативна като 

се очакват евентуално незначителни корекции. МИГ-Стралджа 2016 г. предвижда допълнителния 

финансов ресурс да бъде насочен към мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, като отчита доброто 

усвояване по мярката до сега и очертаващите се положителни резултати от реализирането на вече 

одобрените проекти  

 

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 

 

2.1. Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР: 

Стр.89 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2. ОТ СВОМР        

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Изходен Операции получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

малка по мащаби 

инфаструктура 

Брой 2 Годишни доклади МИГ 

Общо публични разходи в 

лева 

Лева 800 000 Годишни доклади МИГ 

Резултат Брой жители които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой 5 000 Годишни доклади МИГ 

Протоколи от извършени 

проверки 

Брой създадени работни 

места в процеса 

наизпълнение на проектите  

брой 1 Годишни доклади МИГ 

Протоколи от извършени 

проверки 
 

 

 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 
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 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 

 

 

 

2.2  Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР 

Стр.89 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2. ОТ СВОМР        

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Изходен Операции получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

малка по мащаби 

инфаструктура 

Брой 4 Годишни доклади МИГ 

Общо публични разходи в 

лева 

Лева 1 600 000 Годишни доклади МИГ 

Резултат Брой жители които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой 6 500 Годишни доклади МИГ 

Протоколи от извършени 

проверки 

Брой създадени работни 

места в процеса 

наизпълнение на проектите  

брой 3 Годишни доклади МИГ 

Протоколи от извършени 

проверки 
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 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 28 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 5 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 4 360 000 Доклади и БД 

МИГ 

Общо публични разходи в лева Лева 3 755 800 Доклади МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резул 

тат 

Брой създадени нови работни места по 

мерките, финансирани от ЕЗФРСР 

Брой 14 Доклади МИГ 

Брой жители, които се ползват от 

подобрени услуги/инфраструктура 

Брой 6500 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 
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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 

 

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 г.”, 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 

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД 


