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Предложение на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, взето с 

решение № 419 от проведено заседание на 26.04.2021г. 

 

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

програми/фондове и по мерки“, да се направят 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 % 

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 

40 000,00 

76 406,00 

1 % 

2 % 
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ЕЗФРСР) 

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“, да се направят следните изменения: 

 

т. 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 
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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 

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 
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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 

т. 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 
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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 

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 
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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 

 

 

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 
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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 

 

 

- 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. 
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 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. 

 

 
Предложението за разпределение само на допълнителните средства в размер на 

799 000,00 лв. за подмярка 19.2, е следното: 

 

- 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. 

 

Мотиви и обосновка:  

- Възможност за финансиране на проектни предложения по процедури за прием, 

проведени през 2018г., но поставени в резервен списък, поради недостиг на средства, 

след изключително висок интерес от кандидат получатели на безвъзмездна финансова 

помощ. 

- Балансирано разпределение на средствата към стопански, нестопански и публичен - 

сектори от територията на община Харманли.  

 


