
 

                    

                                  

 

ПРОЕКТ! 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ЗАВЕТ-КУБРАТ 

на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. и член 10,  раздел V. “Промяна на 

споразумението“ от Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие № РД50-139/ 21.10.2016 г. 

 

 

Въведение: С Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., УО на ПРСР 2014-2020 информира МИГ за 

възможността за допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено от общности местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както следва: С 

изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или 

Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Те са 

предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) за следващия програмен период, както и за увеличаване 

на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР с над 900 хил. лв. публични 

средства и изпълнение до юни 2025 година. Допълнителните средства се предоставят във връзка 

с изпълнение на 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. За всяка местна инициативна група 

(МИГ), сумата за която може да кандидатства е до 799 000 лв. за финансиране на проекти към 

стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Споразумението за 

изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50- 139/21.10.2016 г. промяна в частта на одобрената 

стратегия се допуска при условията на чл. 39-44 от Наредба 22/2015 г., а съгласно чл. 10, ал. 3 

Промяна в предварително одобрени максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

проекти към Стратегията за ВОМР по инициатива на УО на ПРСР 2014-2020 г. се извършва по 

условия и ред, определени в нормативен акт.  
 

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на указанията на УО на ПРСРО предлагаме да 

бъдат заявени за одобрение следните промени в СВОМР: 

 

1. В раздел 4. Цели на стратегията, подраздел 4.5. Йерархията на целите - 

включително цели за крайните продукти или резултатите, текстът да се промени 

както следва: 
 

 

 Било: Предложение за промяна 

Мярка Резултати от прилагането на 

мярката 

Резултати от прилагането на 

мярката 



 

Мярка 4.1 Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ -  792 099 лева; Брой проекти 

– 21; Брой бенефициенти – 18;  Брой 

иновативни проекти -8;  Брой 

проекти в селата-13;  Работни места 

общо - 7, в т.ч. за уязвими и 

малцинствени групи –3; Проекти на 

младежи до 40 г. –7. 

Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ *-  1 090 423 лева; Брой 

проекти – 21; Брой бенефициенти – 18;  

Брой иновативни проекти -8;  Брой 

проекти в селата-13;  Работни места 

общо - 7, в т.ч. за уязвими и 

малцинствени групи –3; Проекти на 

младежи до 40 г. –7. 

Мярка 7.2 Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ -  528 066 лева; Брой проекти 

– 7; Брой бенефициенти – 5; 

Бенефициенти от уязвими групи –1; 

Брой проекти в селата –5;Население 

с достъп до подобрени 

инфраструктура/услуги – 15000; в 

т.ч. представители на уязвими групи 

1500, в т.ч. малцинства – 700. 

Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ -  1 250 266 лева; Брой проекти 

– 9; Брой бенефициенти – 5; 

Бенефициенти от уязвими групи –1; 

Брой проекти в селата –5;Население с 

достъп до подобрени 

инфраструктура/услуги – 15000; в т.ч. 

представители на уязвими групи 1500, 

в т.ч. малцинства – 700. 

Мярка 7.5 Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ -  176 022 лева; Брой проекти 

– 3; Брой бенефициенти – 3; Брой 

иновативни проекти -1;  Брой 

проекти в селата – 2. 

Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ **-  174 993 лева; Брой проекти 

– 3; Брой бенефициенти – 3; Брой 

иновативни проекти -1;  Брой проекти 

в селата – 2. 

Мярка 8.6 Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ – 117 348 лева; Брой проекти 

–2; Брой бенефициенти – 2; Брой 

иновативни проекти – 1;  Работни 

места общо – 4 , в т.ч. за уязвими и 

малцинствени групи – 1. 

Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ ***– 68 369 лева; Брой проекти 

–2; Брой бенефициенти – 2; Брой 

иновативни проекти – 1;  Работни 

места общо – 4 , в т.ч. за уязвими и 

малцинствени групи – 1. 

Мярка19.2-

05 (извън 

ПРСР) 

Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ -234 696 лева; Брой проекти – 

10; Брой бенефициенти – 8; 

Бенефициенти от уязвими групи –1; 

Брой иновативни проекти -  Брой 

проекти в селата – 6; Организирани 

фестивали – 2; изложения на местни 

продукти – 2; 

Обща стойност на  безвъзмездната 

помощ ****- 63 180 лева; Брой 

проекти – 10; Брой бенефициенти – 8; 

Бенефициенти от уязвими групи –1; 

Брой иновативни проекти -  Брой 

проекти в селата – 6; Организирани 

фестивали – 2; изложения на местни 

продукти – 2; 

Мярка 19.4 Обучения за местната общност – 22; 

включени в обучения 160, в т.ч. 

представители на уязвими групи – 

30; отпечатани информационни 

материали – 10 000; публикувани 

статии – 28; проведени 

информационни кампании – 10; 

обмен на опит с други МИГ – 12. 

Обучения за местната общност – 22; 

включени в обучения 160, в т.ч. 

представители на уязвими групи – 30; 

отпечатани информационни материали 

– 10 000; публикувани статии – 40; 

проведени информационни кампании – 

10; обмен на опит с други МИГ – 12. 

  

*- В предложението за промяна на обща стойност на БФП по м.4.1 е включен актуалния бюджет 

по мярката ( 1 013 623,00 лв.), одобрен с Допълнително споразумение № РД 50-139/ 14.04.2020 

г. към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-139/21.10.2016 г. и 



 
исканото допълнително финансиране в размер на 76 800,00 лв.  

**- В предложението за промяна на обща стойност на БФП по м.7.5 е включен актуалния бюджет 

по мярката ( 174 993,00 лв.), одобрен с Допълнително споразумение № РД 50-139/ 14.04.2020 г. 

към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-139/21.10.2016 г. 

***- В предложението за промяна на обща стойност на БФП по м. 8.6 е включен актуалния 

бюджет по мярката ( 68 369,00 лв.), одобрен с Допълнително споразумение № РД 50-139/ 

14.04.2020 г. към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-139/21.10.2016 

г. 

****- В предложението за промяна на обща стойност на БФП по Мярка19.2-05 (извън ПРСР) е 

включен актуалния бюджет по мярката ( 63 180,00 лв.), одобрен с Допълнително споразумение 

№ РД 50-139/ 14.04.2020 г. към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-

139/21.10.2016 г. 

 

 

2. В раздел 5. Описание на мерките, Мярка 7.2: Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, Финансови условия, текстът да се промени както следва: 
 

Било:      Предложение за промяна: 

Размер на финансовата помощ: До 100% от 

допустимите разходи в зависимост от 

кандидата и проекта, но не повече от левовата 

равностойност на 50 000 евро. 

Размер на финансовата помощ: До 100% от 

допустимите разходи в зависимост от 

кандидата и проекта, но не повече от левовата 

равностойност на 200 000 евро. 

 
3. В раздел 6. Финансов план, подраздел 6.1. Индикативно разпределение на 

средствата по програми/фондове и по мерки, Таблицата да се промени както следва: 

 

Било: 

6. Финансов план (Изм. с Решение на ОС № 51/ 27.02.2020 г.): 

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)     

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 1 013 623,00 34,55% 

4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
249 364,50 8,50% 

6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 

(Изм. с Решение на ОС № 37/ 19.09.2018 г.)  
836 104,50 28,50% 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

528 066,00 18,00% 

7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

174 993,00 5,96% 



 

8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

68 369,00 2,33% 

  

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г., но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

    

  Не са включени мерки     

  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

 19.2-05 
"Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа" 
63 180,00 2,15% 

  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)     

  Не са включени мерки     

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     

  Не са включени мерки     

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     

  Не са включени мерки     

  Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

  Не са включени мерки     

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 2 933 700,00 100 % 

  

  

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 19.4) 

977 900, 00 25% 

 

Предложение за промяна: 

6. Финансов план (Изм. с Решение на ОС № 51/ 27.02.2020 г., Изм. с Решение на ОС №  г ): 

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)     

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 1 090 423,00 29,21% 

4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
249 364,50 6,68% 

6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 

(Изм. с Решение на ОС № 37/ 19.09.2018 г.)  
836 104,50 22,40% 



 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 250 266,00 33,49% 

7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

174 993,00 4,69% 

8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

68 369,00 1,83% 

  

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г., но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

    

  Не са включени мерки     

  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

 19.2-05 
"Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа" 
63 180,00 1,69% 

  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)     

  Не са включени мерки     

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     

  Не са включени мерки     

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     

  Не са включени мерки     

    

  Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)     

  Не са включени мерки     

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 3 732 700,00 100 % 

  

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (до 25 на 

сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4) 

1 091900,00 22,63% 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. В раздел 6. Финансов план, 6.2. Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки, Таблицата да се промени 

както следва: 

 

Било: 

Мярка 

код 

Наименование Разпределение на 

субсидия по мерки от 

Стратегията  

В ЕВРО 

Дял на 

безвъзмездния 

финансов ресурс за 

мярката - % 

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства  
518 265,16 34,55% 

4.2. Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански 

продукти 

127 500,00 8,50% 

6.4. Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности (Изм. с 

Решение на ОС № 37/ 19.09.2018 г.) 
427 500,00 28,50% 

7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширя-

ването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура 

270 000,00 18,00% 

7.5. Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

89 473,87 5,96% 

8.6. Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

34 957,05 2,33% 

19.2-05 "Партньорства и насърчаване на 

селската самобитност, традиции, 

култура и природа" 

32 303,92 2,15% 

  1 500 000,00 100% 

 

Предложение за промяна: 

Мярка 

код 

Наименование Разпределение на 

субсидия по мерки от 

Стратегията  

В ЕВРО 

Дял на 

безвъзмездния 

финансов ресурс за 

мярката - % 

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства  
557 532,98 29,21% 

4.2. Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански 

продукти 

127 500,00 6,68% 



 

6.4. Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности (Изм. с 

Решение на ОС № 37/ 19.09.2018 г.) 
427 500,00 22,40% 

7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура 

639 260,66 33,49% 

7.5. Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

89 473,87 4,69% 

8.6. Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

34 957,05 1,83% 

19.2-05 "Партньорства и насърчаване на 

селската самобитност, традиции, 

култура и природа" 

32 303,92 1,69% 

  1 908 528,48 100% 

 
5. В раздел 7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

 

 

Било:       Предложение за промяна: 

Периодът на действие на Стратегията при 

нейното одобрение за финансиране ще бъде 7 

(седем) години, във времеви граници от 

01.10.2016 г. до 30.09.2023 г. (84 месеца, 7 

години). От началото на 2017 г. до края на 

2020 г. ще бъдат организирани приеми на 

проектни предложения, с които местните 

бенефициенти ще внасят проектни 

предложения за финансиране по стратегията, 

в съответствие с обявените покани за 

кандидатстване и наличния бюджет по 

отделните мерки, определен във финансовия 

план.  

Периодът на действие на Стратегията е във 

времеви граници от 01.10.2016 г. до 30.06.2025 

г. От началото на 2017 г. до края на 2022 г. ще 

бъдат организирани приеми на проектни 

предложения, с които местните бенефициенти 

ще внасят проектни предложения за 

финансиране по стратегията, в съответствие с 

обявените покани за кандидатстване и 

наличния бюджет по отделните мерки, 

определен във финансовия план.  

 
6. В раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, 9.1. Индикатори за цялостното 

прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места, 

Таблицата да се промени както следва: 

 

Било: 

№ Описание на Индикатор  
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Източник на 

информация  



 

1 
Проекти, финансирани по СВОМР брой 60 Документация и 

сайт МИГ 

 
В т.ч. проекти на бенефициенти от 

уязвими и малцинствени групи 

брой 3 Документация МИГ 

2 
Бенефициенти с реализирани 

проекти по СВОМР 

брой 52 Документация МИГ 

 
В т.ч. бенефициенти, 

представители на уязвими групи 

брой 3 Документация МИГ 

3 
Инвестиции (бевъзмездна помощ и 

собствен принос/съфинансиране)  

лева 4100000 Документация МИГ 

 
В т.ч. инвестиции с източник 

ЕЗФРСР  (безвъзмездна помощ) 

лева 2933700 Документация МИГ 

и сайт 

4 
Проекти на земеделски стопанства 

в чувствителни сектори 

брой 6 Документация МИГ 

5 Реализирани иновативни проекти  брой 17 Документация МИГ 

6 
Проекти на територия  извън 

общинските центрове 

брой 27 Документация МИГ 

7 
Проекти на бенефициенти от 

стопанския сектор, вкл.земеделски 

брой 40 Документация МИГ 

8 
Проекти на бенефициенти от 

публичния и нестопански сектор 

брой 20 Документация МИГ 

9 

Създадени нови работни места, в 

т.ч. за лица от уязвими групи, 

включително от малцинствени 

групи  

брой  51 

 

12 

Отчети на 

бенефициенти, 

данни на МИГ 

10 Проекти на бенефициенти до 40 г.   брой 11 Документация МИГ 

11 

Население, което се ползва  от нова 

или подобрена инфраструктура и  

услуги – общо представители 

брой 15000 Документация МИГ 

12 
В т.ч. представители на уязвими 

групи 

брой 1500 Документация МИГ 

13 
В т.ч. представители на 

малцинствени групи  

брой 700 Документация МИГ 

14 

Изградени, обновени или 

оборудвани сгради за предоставяне 

на социални услуги на уязвими и 

малцинствени групи 

брой 1 Документация МИГ 

 
Предложение за промяна: 

№ Описание на Индикатор  
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по СВОМР брой 62 Документация и 

сайт МИГ 

 
В т.ч. проекти на бенефициенти от 

уязвими и малцинствени групи 

брой 3 Документация МИГ 

2 
Бенефициенти с реализирани 

проекти по СВОМР 

брой 52 Документация МИГ 

 
В т.ч. бенефициенти, 

представители на уязвими групи 

брой 3 Документация МИГ 



 

3 
Инвестиции (безвъзмездна помощ 

и собствен принос/съфинансиране)  

лева 4 124 000 Документация МИГ 

 
В т.ч. инвестиции с източник 

ЕЗФРСР  (безвъзмездна помощ) 

лева 3 732 700 Документация МИГ 

и сайт 

4 
Проекти на земеделски стопанства 

в чувствителни сектори 

брой 6 Документация МИГ 

5 Реализирани иновативни проекти  брой 17 Документация МИГ 

6 
Проекти на територия  извън 

общинските центрове 

брой 27 Документация МИГ 

7 
Проекти на бенефициенти от 

стопанския сектор, вкл.земеделски 

брой 40 Документация МИГ 

8 
Проекти на бенефициенти от 

публичния и нестопански сектор 

брой 22 Документация МИГ 

9 

Създадени нови работни места, в 

т.ч. за лица от уязвими групи, 

включително от малцинствени 

групи  

брой  51 

 

12 

Отчети на 

бенефициенти, 

данни на МИГ 

10 Проекти на бенефициенти до 40 г.   брой 11 Документация МИГ 

11 

Население, което се ползва  от нова 

или подобрена инфраструктура и  

услуги – общо представители 

брой 15000 Документация МИГ 

12 
В т.ч. представители на уязвими 

групи 

брой 1500 Документация МИГ 

13 
В т.ч. представители на 

малцинствени групи  

брой 700 Документация МИГ 

14 

Изградени, обновени или 

оборудвани сгради за предоставяне 

на социални услуги на уязвими и 

малцинствени групи 

брой 2 Документация МИГ 

 

7. В раздел Индикатори за мониторинг и оценка, 9.2. Индикатори по мерки, Таблицата 

да се промени както следва: 

 

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 

 

Било: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  Брой 21 База данни и 

отчети на МИГ 

2 

Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

Брой 18 База данни и 

отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите - субсидия лева 792 099,00 База данни 

МИГ 

4 
Подпомогнати земеделски стопанства  брой 14 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
Проекти на земеделски стопанства в 

чувствителни сектори 

брой 6 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
Дял на млади фермери до 40 г., 

подкрепени по мярката 

брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 



 

7 
Създадени работни места общо брой 7 База данни 

МИГ 

8 

Създадени работни места безработни 

лица, представители на  уязвими и/или 

малцинствени групи 

брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

9 
Проекти въвеждащи иновации в 

земеделски стопанства 

брой 8 База данни и 

отчети на МИГ 

10 

Стопанства прилагащи биологично 

земеделие 

брой 1 База данни 

МИГ, отчети на 

бенефициенти 

 

Предложение за промяна: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  Брой 21 База данни и 

отчети на МИГ 

2 

Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 

Брой 18 База данни и 

отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на инвестициите – 

субсидия* 

лева 1 090 423 База данни 

МИГ 

4 
Подпомогнати земеделски стопанства  брой 14 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
Проекти на земеделски стопанства в 

чувствителни сектори 

брой 6 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
Дял на млади фермери до 40 г., 

подкрепени по мярката 

брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

7 
Създадени работни места общо брой 7 База данни 

МИГ 

8 

Създадени работни места безработни 

лица, представители на  уязвими и/или 

малцинствени групи 

брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

9 
Проекти въвеждащи иновации в 

земеделски стопанства 

брой 8 База данни и 

отчети на МИГ 

10 

Стопанства прилагащи биологично 

земеделие 

брой 1 База данни 

МИГ, отчети на 

бенефициенти 

 

 

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура 

 

Било: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 528066,00 База данни и 

отчети на МИГ 



 

3 
Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой 5 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Население на територията на МИГ, 

което се ползва от подобрените услуги 

брой 15000 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
В т.ч. представители на уязвими групи брой 1500 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
В т.ч. представители на малцинствени 

групи 

брой 700 База данни и 

отчети на МИГ 

7 

Изградени, обновени или оборудвани 

сгради за предоставяне на социални 

услуги на уязвими и малцинствени 

групи 

брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

 

Предложение за промяна: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 9 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 1 250 266 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой 5 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Население на територията на МИГ, 

което се ползва от подобрените услуги 

брой 15000 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
В т.ч. представители на уязвими групи брой 1500 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
В т.ч. представители на малцинствени 

групи 

брой 700 База данни и 

отчети на МИГ 

7 

Изградени, обновени или оборудвани 

сгради за предоставяне на социални 

услуги на уязвими и малцинствени 

групи 

брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

 

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

 

Било: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 



 

2 
Общ обем на инвестициите  лева 176022,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 Иновативни проекти  
брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

6 Проекти реализирани в селата брой 2 Отчети МИГ 

 

Предложение за промяна: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите * лева 174 993,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 Иновативни проекти  
брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

6 Проекти реализирани в селата брой 2 Отчети МИГ 

 

 

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти 

 

Било: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите лева 117348,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти, въвеждащи иновативни 

технологии и процеси 

брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 4 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
В т.ч. работни места за представители 

на уязвими/малцинствени групи 

брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 
 

Предложение за промяна: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Проекти, финансирани по мярката  брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

2 Общ обем на инвестициите * лева 68 369,00 База данни и 



 

отчети на МИГ 

3 
Проекти, въвеждащи иновативни 

технологии и процеси 

брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 4 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
В т.ч. работни места за представители 

на уязвими/малцинствени групи 

брой 1 База данни и 

отчети на МИГ 
 

Мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, 

култура и природа” 

 

Било: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 10 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите  лева 234696,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти реализирани от НПО, в т.ч. 

проекти на уязвими групи 

брой 3 

1 

База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Проекти, реализирани от читалища брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

4 

Проекти съхраняващи и 

популяризиращи културно 

наследство  

брой 8 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
Проекти съхраняващи природните 

ресурси 

брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
Проведени събития – фестивали, 

изложения и др.  

брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

7 Проекти реализирани в селата брой 6 База данни МИГ 
 

Предложение за промяна: 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 
Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 10 База данни и 

отчети на МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите * лева 63 180,00 База данни и 

отчети на МИГ 

3 
Проекти реализирани от НПО, в т.ч. 

проекти на уязвими групи 

брой 3 

1 

База данни и 

отчети на МИГ 

4 
Проекти, реализирани от читалища брой 7 База данни и 

отчети на МИГ 

4 

Проекти съхраняващи и 

популяризиращи културно 

наследство  

брой 8 База данни и 

отчети на МИГ 

5 
Проекти съхраняващи природните 

ресурси 

брой 2 База данни и 

отчети на МИГ 

6 
Проведени събития – фестивали, 

изложения и др.  

брой 3 База данни и 

отчети на МИГ 

7 Проекти реализирани в селата брой 6 База данни МИГ 
 



 
* - Общия обем на инвестициите е в съответствие с Допълнително споразумение № РД 50-139/ 

14.04.2020 г. към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-

139/21.10.2016 г. 

-  
 


