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ПРОТОКОЛ 
№ 24/17.05.2021г. 

 
Днес, 17.05.2021г., от 17:15 часа, в офиса на сдружението на адрес: гр. 

Харманли, ул. „Никола Петков“ 6, ет.2, се проведе Общо събрание на членовете 

на Сдружение „МИГ Харманли” при следния дневен ред: 

1. Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие; 

2. Други. 

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 16 от 31 

броя членове на Общото събрание на сдружението. 

Налице бе предвидения в Устава  кворум за провеждане на Общо събрание.  

 Събранието бе открито от г-жа Валентина Димулска – Председател на УС 

на сдружението. 

 Тя приветства присъстващите и след това се премина към избор на 

Председател и Протоколист на събранието. 

 Г-жа Димулска предложи за Председател на Общото събрание да бъде 

избрана -  г-жа Диана Гочева, а за протоколист да бъде избрана – г-жа Петя 

Иванова.  

Други предложения за избор на Председател и протоколист на събранието 

не постъпиха, след което с – 15 гласа „ЗА” , 0 гласа – „Против” и 1 гласа - 

„Въздържал се” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 203: 

Избира за Председател на Общото събрание – г-жа Диана Гочева; 

 

С – 15 гласа „ЗА” , 0 гласа – „Против” и 1 гласа - „Въздържал се” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 204: 

      Избира за Протоколист на Общото събрание – г-жа Петя Иванова; 

 

Г-жа Диана Гочева приветства присъстващите. След това изчете дневния 

ред. Не постъпиха предложения за промени. Пристъпи се към гласуване за 

приемане на дневния ред. 

Със 16 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе следното 

            РЕШЕНИЕ № 205: 

 ОС приема следния дневен ред за провеждане на заседанието: 

1. Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие“; 

2. Други. 
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По първа точка от дневния ред, г-жа Гочева даде думата на Председателя на 

УС на МИГ – г-жа Валентина Димулска. Тя представи на присъстващите 

уведомително писмо с вх. номер 23/12.04.2021г., получено от Министерство на 

земеделието, храните и горите относно допълнително финансиране по мярка 19 

Водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020г. Допълни, че съгласно информацията от писмото, след 

одобрение на единадесетото изменение на ПРСР 2014 – 2020г., се осигурява 

допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода ВОМР, като 

средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022г. и ще се насочат 

за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии за ВОМР на 64 

местни инициативни групи. Г-жа Димулска обясни, че с промените се предвижда 

осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия 

програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се 

стратегии с над 900 000,00 лв. публични средства и изпълнение до юни 2025г. 

След това допълни, че във връзка с възможността за увеличение на бюджета на 

СВОМР, е необходимо, при желание от страна на МИГ в срок до 01.06.2021г., в 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020г. да бъде депозирано писмено 

заявление по реда на чл.40, ал.1 от Наредба 22 от 2015г. за прилагане на подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 

2014 – 2020г. В заявлението за операции по подмярка 19.2, финансирани от 

ЕЗФРСР, следва да бъде предвиден допълнителен размер на финансовата 

подкрепа до 799 000,00лв. и за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата 

подкрепа до 114 000.00 лв. Към заявлението се прилагат: 

- Решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената 

СВОМР; 

- Обосновка за исканата промяна; 

- Проведено обществено обсъждане за одобрение на исканата промяна от 

местната общност;  

- Справка за подадените, одобрените и платени проекти; 

- Справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му; 

- Други документи, когато е приложимо. 

Припомни, че промяната се допуска, ако не противоречи на приоритетите на 

стратегията и са спазени условията, които са били предмет на оценка, както и 

обясни, че увеличението на бюджета и разпределението му по мерки в СВОМР 

следва да бъде балансирано и отразено съответно и в изходните индикатори и в 

индикаторите за резултат. 
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Г-жа Димулска обясни на присъстващите, че е направено проучване, сред 

кандидатите, подали проектни предложения по проведени приеми на проекти 

от 2018г., които все още нямат сключени договори за предоставяне на БФП, 

относно намеренията им за изпълнение на заложените по проектите дейности и 

разходи и след това представи информация за наличните средства по подмерки 

към СВОМР на МИГ Харманли към момента, както и информация за недостиг 

на средства към подмерките, по които има одобрени за финансиране резервни 

проекти, но поради липса на ресурс към момента на одобрение, те са били 

поставени в резервен списък. Г-жа Димулска допълни, че по време на 

проведено заседание на управителния съвет на сдружението на 26.04.2021г., г-

н Налбантов предложил да бъде разпределен част от новия ресурс за 

финансиране именно на тези резервни проектни предложения и че всички 

останали членове на управителния съвет са изразили същото мнение, както и 

че тя като представител на община Харманли в управителния съвет на МИГ, е 

изразила становище, че Общината има проектна готовност и ще представи 

проектно предложение, при евентуално откриване на процедура за прием на 

проекти по подмярка 7.2 от стратегията. След това г-жа Димулска припомни, 

че следва увеличението на бюджета по мерки в СВОМР да бъде балансирано и 

отразено съответно и в изходните индикатори и в индикаторите за резултат и 

представи предложението за разпределение само на тези 799 000 лв., както 

следва: 

- 36 406,00 лв. – да бъдат насочени към процедура № BG06RDNP001-19.017 – 

“МИГ Харманли“ - подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на селата“, където има одобрено и поставено в резервен списък 

едно проектно предложение; 

- 375 899,80 лв. – да бъдат насочени към процедура № BG06RDNP001-19.045 

“МИГ Харманли“ - подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“, където има одобрени и поставени в резервен списък три 

проектни предложения; 

- 386 694,20 лв. – да бъдат насочени към подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, за откриване на нова процедура за прием на 

проекти и с оглед балансирано разпределение на средствата между 

отделните подмерки. 

Тя припомни, че съгласно одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ, по - 

голямата част от средствата по подмярка 19.2, отново е съсредоточена към 

двете подмерки, а именно подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
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неземеделски дейности“ и подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. 

След това допълни още, че след сключване на Анекс към Административен 

договор № BG06RDNP001-19.013-0003-C01 за изпълнение на проект на ЕТ „ЗП 

Гошо Желязков Пейков“, остават налични по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - 5310,90лв., които също 

може да се пренасочат към друга мярка, тъй като няма как да бъде отворен нов 

прием с тези налични средства, а същите биха били необходими например за 

подмярка 4.1, която е в същата приоритетна ос и по която евентуално се 

предвижда да бъде отворен нов прием на проекти. Тя добави, че двете подмерки 

са част от Приоритет 1 на Стратегията за водено от общностите местно развитие 

на сдружение „МИГ Харманли“: - „Повишаване на конкурентоспособността на 

земеделския сектор и предприятията от преработвателната промишленост (вкл. 

Винопроизводство и производство на тахан)“ и че съгласно чл.39, т.3 от Наредба 

22/14.12.2015г. 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 ПРСР за периода 2014 – 2020г., след подписване 

на Споразумението, промяна в Стратегията за ВОМР се допуска по отношение на 

финансовите и параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по 

подмярка 19.2. и ако не противоречи на приоритетите на стратегията за ВОМР и 

са спазени условията, които са били предмет на оценка по чл. 29, ал.1. Г-жа 

Димулска добави, че условията са спазени и след това прикани присъстващите да 

изкажат своето мнение и препоръки. Г-жа Димулска допълни, че в съответствие с 

изискванията от писмото от МЗХГ, е публикувано на сайта на сдружението 

(https://www.mig-harmanli.org/) за обществено обсъждане предложението за 

промяна в СВОМР със срок от 27.04.2021г. до 11.05.2021г., като през периода са 

постъпили две писма за намерение и подкрепа – едно писмо с вх.номер 

48/29.04.2021г. от Община Харманли и един имейл, изпратен на официалния 

електронен адрес на сдружението на 05.05.2021г. 

 

След направените коментари и препоръки, г-жа Димулска даде думата на г-

жа Диана Гочева – изпълнителен директор на сдружението. Г-жа Гочева 

припомни, че предложението за промените е допустимо и в съответствие с 

изискванията на чл. 39 от Наредба 22/14.12.2015 за прилагане на подмярка 19.2 и 

представи нагледно как изглеждат исканията за промяна в СВОМР, а именно: 

- В т. 6 „Финансов план“, т.6.1 „Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки“, да се направят следните изменения: 
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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) 

2 847 299,00 

3 609 893,00 

97 % 

97 % 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 
376 937,23 

382 248, 13 

13 % 

10 % 

4.2 
Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти 

135 146,00 

129 835, 10 

5 % 

3 % 

6.4 
Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 

1 320 000,00 

1 695 899,80 

45 % 

45 % 

7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 015 215,77 

1 401 909,97 

35 % 

38 % 

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 

– 2020 г. , но са включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

40 000,00 

76 406,00 

1 % 

2 % 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

40 000,00 

76 406,00 

1 % 

2 % 
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Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

46 446,00 
2 % 

1 % 

22 
Популяризиране на местните 

продукти и услуги 
46 446,00 

2 % 

1 % 

 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 

 

2 933 745,00 

 

3 732 745,00 

 

100% 

 

100 % 

 

Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите 

местно развитие 

977 915,00 

1 091 915,00 

25 % 

23 % 

 

- В т. 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“, да се направят следните 

изменения: 
 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително 

брой създадени работни места: 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по 

СВОМР 
Бр. 

20 

23 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по СВОМР 
Бр. 

24 

22 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Общ обем на инвестициите/със 

съфинансиране/ 
Лв. 

3 590 000 

3 850 000 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой консултации, предоставени на 

потенциални бенефициенти 
Бр. 40 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 
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Брой подпомогнати 

микропредприятия 
Бр. 8 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой проекти с инвестиция в 

туризъм 
Бр. 1 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

подобряване/изграждане на сгради 
Бр. 5 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Проекти свързани с предоставяне на 

услуги 
Бр. 4 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Организирани обучения Бр. 10 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Индикатори за резултат 

Брой модернизирани земеделски 

стопанства 
Бр. 2 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой икономически единици, въвели 

нови продукти, процеси или  

технологии 

Бр. 4 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Допълнителен брой туристи в 

резултат от интервенциите по 

СВОМР 

% 10 
Проучване. База данни и 

мониторинг, отчети МИГ 

Брой нощувки на територията на 

МИГ  в резултат от интервенциите 

по СВОМР 

Бр. 5 
Проучване. База данни и 

мониторинг, отчети МИГ 

Население в селските райони, което 

се възползва от подобрените услуги 
Бр. 1 000 НСИ 

Изградени/обновени сгради и 

съоръжения свързани с културни, 

спортни и социални услуги 

Бр. 1 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Участници, завършили успешно 

обучение 
Бр. 100 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Жени, завършили успешно обучение Бр. 50 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Млади хора до 40 г. и жени успешно 

реализирали проекти по СВОМР 
% 30 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 
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Брой възстановени традиции и 

обичаи. 
Бр. 2 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой на населените места с успешно 

реализирани проекти по  СВОМР 
Бр. 5 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 

Брутен брой създадени работни 

места 
Бр. 

22 

23 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

 

9.2. Индикатори по мерки: 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани 

по мярката 
бр. 

3 

4 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
бр. 4 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Общ обем на 

инвестициите/със 

съфинансиране/ 

Лв. 300 000 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой, подпомогнати 

стопанства от приоритетните 

сектори по мярката 

бр. 2 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за резултат 

Брой стопанства, въвели нов 

продукт или технология 
бр. 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Създадени нови насаждения Дка 15 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
% 30 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой предприятия, 

произвеждащи биологични 

продукти 

Брой 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 
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Създадени работни места бр. 
3 

4 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни идникатори 

Брой проекти, финансирани 

по мярката 
Брой 

3 

2 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 

4 

2 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ 

Лева 
500 000 

260 000 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за резултат 

Брой предприятия, въвели 

нов продукт или технология 
Брой 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Модернизирани 

предприятия 
Брой 3 Мониторинг 

Изградени лаборатории Брой 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 

Създадени работни места Брой 5 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 

8 

10 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 10 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите 

/със съфинансиране/ 
Лева 

1 700 000 

2 000 000 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 
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Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в 

туризъм 
Лева 100 000 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги 

Брой 
2 

3 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в нови, 

не туристически услуги 
Лева 

250 000 

350 000 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Индикатори за резултат 

Брой подпомогнати нови 

дейности в стопанствата 
Брой 2 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Подпомогнати занаяти Брой 1 
База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в сферата 

на техническите услуги 

Брой 1 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

База данни и отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 

Общ брой създадени работни 

места 
Брой 12 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  
Брой 

2 

3 

База данни и мониторинг, отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 2 

База данни и мониторинг, отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 
1 000 000 

1 200 000 

База данни и мониторинг, отчети 

МИГ 

Брой проекти, свързани с 

информационни и 

телекомуникационни услуги 

Брой 1 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 
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Брой проекти за 

изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с 

предоставяне на услуги 

Брой 2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Индикатори за резултат 

Възстановени общински 

пътища/улици 
Км 3 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за социални услуги 

с подобрена база 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени младежки и 

спортни центрове 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти културни центрове 

Социални, културни, спортни 

и младежки центрове въвели 

мерки за енергийна 

ефективност 

Брой 1 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Индикатори за въздействие 

 Създадени допълнителни 

работни места на пълен 

работен ден 

Брой 2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

 

- В т. 5 „Описание на мерките“, да се направят следните изменения: 

 Подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансови параметри 

на проектите: 

Финансови параметри на проектите: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 100 000 евро. 

да се измени така: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 60 000 евро. 

 

 

 Подмярка 6.4 – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 

финансови параметри на проектите: 

 

Финансови параметри на проектите: 
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Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 200 000 евро. 

да се измени така: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 70 000 евро. 

 

 

 

След това се премина към гласуване и със 16 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” 

и 0 гласа - „Въздържали се”, общото събрание взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 206: 

Разпределя средствата и изменя Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ 

Харманли“, както следва: 

 

- В т. 6 „Финансов план“, т.6.1 „Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки“, се правят следните изменения: 

 

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) 

2 847 299,00 

3 609 893,00 

97 % 

97 % 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 
376 937,23 

382 248, 13 

13 % 

10 % 

4.2 
Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти 

135 146,00 

129 835, 10 

5 % 

3 % 
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6.4 
Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 

1 320 000,00 

1 695 899,80 

45 % 

45 % 

7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 015 215,77 

1 401 909,97 

35 % 

38 % 

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 

– 2020 г. , но са включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

40 000,00 

76 406,00 

1 % 

2 % 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

40 000,00 

76 406,00 

1 % 

2 % 

 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

46 446,00 
2 % 

1 % 

22 
Популяризиране на местните 

продукти и услуги 
46 446,00 

2 % 

1 % 

 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 

 

2 933 745,00 

 

3 732 745,00 

 

100% 

 

100 % 

 

Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите 

местно развитие 

977 915,00 

1 091 915,00 

25 % 

23 % 

 

- В т. 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“, се правят следните изменения: 
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9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително 

брой създадени работни места: 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по 

СВОМР 
Бр. 

20 

23 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по СВОМР 
Бр. 

24 

22 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Общ обем на инвестициите/със 

съфинансиране/ 
Лв. 

3 590 000 

3 850 000 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой консултации, предоставени на 

потенциални бенефициенти 
Бр. 40 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

микропредприятия 
Бр. 8 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой проекти с инвестиция в 

туризъм 
Бр. 1 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

подобряване/изграждане на сгради 
Бр. 5 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Проекти свързани с предоставяне на 

услуги 
Бр. 4 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Организирани обучения Бр. 10 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Индикатори за резултат 

Брой модернизирани земеделски 

стопанства 
Бр. 2 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой икономически единици, въвели 

нови продукти, процеси или  

технологии 

Бр. 4 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Допълнителен брой туристи в 

резултат от интервенциите по 

СВОМР 

% 10 
Проучване. База данни и 

мониторинг, отчети МИГ 
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Брой нощувки на територията на 

МИГ  в резултат от интервенциите 

по СВОМР 

Бр. 5 
Проучване. База данни и 

мониторинг, отчети МИГ 

Население в селските райони, което 

се възползва от подобрените услуги 
Бр. 1 000 НСИ 

Изградени/обновени сгради и 

съоръжения свързани с културни, 

спортни и социални услуги 

Бр. 1 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Участници, завършили успешно 

обучение 
Бр. 100 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Жени, завършили успешно обучение Бр. 50 
База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Млади хора до 40 г. и жени успешно 

реализирали проекти по СВОМР 
% 30 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой възстановени традиции и 

обичаи. 
Бр. 2 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Брой на населените места с успешно 

реализирани проекти по  СВОМР 
Бр. 5 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 

Брутен брой създадени работни 

места 
Бр. 

22 

23 

База данни и мониторинг, 

отчети МИГ 

9.2. Индикатори по мерки: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани 

по мярката 
бр. 

3 

4 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
бр. 4 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 
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Общ обем на 

инвестициите/със 

съфинансиране/ 

Лв. 300 000 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой, подпомогнати 

стопанства от приоритетните 

сектори по мярката 

бр. 2 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за резултат 

Брой стопанства, въвели нов 

продукт или технология 
бр. 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Създадени нови насаждения Дка 15 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
% 30 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой предприятия, 

произвеждащи биологични 

продукти 

Брой 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 

Създадени работни места бр. 
3 

4 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни идникатори 

Брой проекти, финансирани 

по мярката 
Брой 

3 

2 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 

4 

2 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ 

Лева 
500 000 

260 000 
База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за резултат 

Брой предприятия, въвели 

нов продукт или технология 
Брой 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Модернизирани 

предприятия 
Брой 3 Мониторинг 
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Изградени лаборатории Брой 1 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 

Създадени работни места Брой 5 База данни и мониторинг. Отчети МИГ 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 

8 

10 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 10 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите 

/със съфинансиране/ 
Лева 

1 700 000 

2 000 000 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в 

туризъм 
Лева 100 000 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги 

Брой 
2 

3 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в нови, 

не туристически услуги 
Лева 

250 000 

350 000 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Индикатори за резултат 

Брой подпомогнати нови 

дейности в стопанствата 
Брой 2 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Подпомогнати занаяти Брой 1 
База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в сферата 

на техническите услуги 

Брой 1 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 

База данни и отчети МИГ 

Индикатори за въздействие 

Общ брой създадени работни 

места 
Брой 12 

База данни и мониторинг. Отчети 

МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на информация 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  
Брой 

2 

3 

База данни и мониторинг, отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 2 

База данни и мониторинг, отчети 

МИГ 

Общ размер на инвестициите Лева 
1 000 000 

1 200 000 

База данни и мониторинг, отчети 

МИГ 

Брой проекти, свързани с 

информационни и 

телекомуникационни услуги 

Брой 1 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти за 

изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с 

предоставяне на услуги 

Брой 2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Индикатори за резултат 

Възстановени общински 

пътища/улици 
Км 3 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за социални услуги 

с подобрена база 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени младежки и 

спортни центрове 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти културни центрове 

Социални, културни, спортни 

и младежки центрове въвели 

мерки за енергийна 

ефективност 

Брой 1 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Индикатори за въздействие 

 Създадени допълнителни 

работни места на пълен 

работен ден 

Брой 2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 
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- В т. 5 „Описание на мерките“, се направят следните изменения: 

 Подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансови 

параметри на проектите: 
Финансови параметри на проектите: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 100 000 евро. 

да се измени така: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 60 000 евро. 

 

 

 Подмярка 6.4 – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“, финансови параметри на проектите: 
 

Финансови параметри на проектите: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 200 000 евро. 

да се измени така: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е левовата равностойност на 70 000 евро. 

 

 

  

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

Председател на ОС:.......П............... 

/Диана Гочева/ 

Протоколист:.............П................... 

/Петя Иванова/ 


