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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УС ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ - ПОПОВО 

 

 

1. Обща информация 

 

Със Заповед № РД09-832/18.08.2021 г. на Заместник министъра на земеделието, 

храните и горите и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. е  утвърден  нов финансов план 

на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна 

група – Попово. 

На 07.10.2021 г. между УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна 

инициативна група – Попово“ на основание чл. 10 ал. 2 от Споразумение № РД 50-

142/21.10.2016 г., чл. 39, т. 1,  от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. 

„Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. (Наредба № 22) е сключено 

допълнително споразумение за промени в одобрената стратегия за Водено от общностите 

местно развитие за територията на МИГ – Попово. 

На база на извършен предварителен Анализ на силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите  са идентифицираните нови заплахи (външни фактори), като: 

 Пандемията от коронавирус -  предизвика криза, водеща до спад в 

икономическата активност, нарастване на публичните разходи, бюджетните 

дефицити и държавните дългове, натиск върху публичните системи и 

увеличаване на бедността.  

 Икономическите последици от войната в Украйна - след рекордното и бързо 

възстановяване на икономиката и жизненото равнище на икономиката през 2021 

г. след първите вълни на COVID-19 сега се наблюдава рязко повишаване на 

цените на суровините и енергията, поскъпване в строителството и забавяне на 

доставките на строителни материали. Съществува реален риск новото 

строителство да спре, а започнати обекти да останат недовършени, поради внос 

на арматура от Украйна. Всичко това поставя под въпрос провеждането на 

обществените поръчки по сключени договори за безвъзмездна финансова 

помощ за избор на изпълнител за дейностите. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание:  

 Чл. 9,  ал. 1, т. 8 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 
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общностите местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 г. между Управляващия орган на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и сдружение  „Местна 

инициативна група- Попово”; 

 Чл. 39,  т. 3 и т. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 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 

2014-2020 г. в сила от 18.12.2015 г. издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ. 

бр. 100 от 18 декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 20 май 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 

от 25 Август 2017 г. 

 Заповед за одобрение на сдружение  „Местна инициативна група- Попово” с № 

РД 09-637/31.08.2016 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.; 

 Заповед № РД09-832/18.08.2021 г. на Заместник министъра на земеделието, 

храните и горите и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. за утвърждаване на нов 

финансов план на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение 

„Местна инициативна група – Попово. 

 

предлагаме да бъдат заявени за одобрение следните промени в СВОМР, като излагаме 

мотивите и основанията, приложими за всяка конкретна промяна: 

 

1. В раздел 5. Описание на мерките, подраздел 5.2. Мерки от Програмата за 

развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони), 

точка 5.2.3.1.Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура, подточка 5. Финансови параметри за 

проектите -  интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, текстът да се 

промени както следва: 

 

Съществуващ текст:    Предложение за промяна: 

- Размер на финансовата помощ по мярката – 

1 446 695,55 лева 

- Размер на финансовата помощ по мярката – 

1 616 695,55 лева 
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2. В раздел 5. Описание на мерките, подраздел 5.2. Мерки от Програмата за 

развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони), 

точка 5.2.3.2. Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура, подточка 5. Финансови параметри за проектите -  интензитет 

на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, текстът да се промени както следва: 

 

Съществуващ текст:    Предложение за промяна: 

- Размер на финансовата помощ по 

мярката – 170 000 лева 

- Размер на финансовата помощ по 

мярката – 0 лева 

 

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: 

 

Съществуващ текст:  

Код на мярката Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

Mярка 04 — Инвестиции в материални активи (член 17 от  Регламент (ЕС)  

№ 1305/2013) 

4.1„Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1 249 304,45 33,47 

4.2„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
200 000 5,36 

M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от  Регламент (ЕС)  

№ 1305/2013) 
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6.4„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
600 000 16,07 

М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от  Регламент (ЕС) № 

1305/2013) 

7.2„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1 446 695,55 38,84 

7.5.„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
170 000 4,55 

Мерки и дейности извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента 

21 „Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и 

валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ-

Попово“ 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

50 000 1,34 

22„Насърчаване на социалното 

приобщаване и съхраняване на 

демографския потенциал за 

постигане на икономически растеж 

на територията на МИГ-Попово“ 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР)… 

13 745 0,37 

  
Мерки, финансирани от ОПОС 

(ЕФРР) 
- - 

  … - - 

  
Мерки, финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 
- - 

  … - - 

  Мерки, финансирани от ОПРЧР - - 
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(ЕСФ) 

  … - - 

  
Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
- - 

  … - - 

  
Мерки, финансирани от ПМДР 

(ЕФМДР) 
- - 

  … - - 

  
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 
3 732 745 100,00 

  

 

 

 

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) 

1 091 915 100,00 

 

 

Предложение за промяна: 

 

Код на мярката Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

Mярка 04 — Инвестиции в материални активи (член 17 от  Регламент (ЕС)  

№ 1305/2013) 



 

                                                                                                   

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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

 

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО” 

7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26 

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com 

4.1„Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1 249 304,45 33,47 

4.2„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
200 000 5,36 

M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от  Регламент (ЕС)  

№ 1305/2013) 

6.4„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
600 000 16,07 

М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от  Регламент (ЕС) № 

1305/2013) 

7.2„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1 619 695,55 43.39 

7.5.„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
0,0 0,0 

Мерки и дейности извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи 

на целите на регламента 
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21 „Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и 

валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ-

Попово“ 

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

50 000 1,34 

22„Насърчаване на социалното 

приобщаване и съхраняване на 

демографския потенциал за 

постигане на икономически растеж 

на територията на МИГ-Попово“ 

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)… 

13 745 0,37 

  
Мерки, финансирани от ОПОС 

(ЕФРР) 
- - 

  … - - 

  
Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ) 
- - 

  … - - 

  
Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
- - 

  … - - 

  
Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
- - 

  … - - 

  
Мерки, финансирани от ПМДР 

(ЕФМДР) 
- - 

  … - - 

  
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 
3 732 745 100 
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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) 

1 091 915,00 100,00 

 

 

 

 Съществуващ текст: 

Разпределение на средствата  по приоритети, специфични цели мерки и подмерки: 

 Приоритети и специфични цели Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

Приоритет 1: Подобряване на конкурентоспособността на 

земеделските и горските стопанства и преработващата 

промишленост и насърчаване на новаторските технологии в тези 

сектори 

1 449 304,45 38,83 

Специфич

на  

цел 1.1. 

Подпомагане на модернизацията и технологичното 

обновление на земеделските стопанства, чрез 

прилагане на иновации в техногиите - Подмярка 4.1 
1 252 304,45 33,55 

Специфич

на  

цел 1.2. 

Насърчаване на иновациите и технологично 

обновление в преработващата промишленост, във 

фирмите от горското стопанство, дърводобива и 

първичната преработка на дървесина, водещо до 

повишаване на производителността, енергийната и 

ресурсна ефективност и устойчиво управление на 

горите – Подмярка 4.2 

200 000,00 5,36 
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Приоритет 2: Стимулиране на икономическото развитие на 

територията, чрез инвестиции в разнообразяване на 

неземеделските дейности и подпомагане създаването на заетост 

600 000,00 16,07 

Специфич

на  

цел 2.1. 

Насърчаване на инвестициите в създаването и 

развитието на неземеделски бизнес, оползотворяващ 

вътрешни ресурси на селския район или 

възможностите, които разкрива развитието на нови 

технологии и разкриване на работни места – 

Подмярка 6.4 

600 000,00 

16,07 

Приоритет 

3 

Създаване на оптимална жизнена среда и съхраняване 

на демографския потенциал на територията 1 666 695,55 
44,65 

Специфич

на  

цел 3.1. 

Изграждане на местна инфраструктура и местни 

основни услуги, включително услуги в областта на 

отдиха и културата, обновяване на селата и 

дейностите, за да станат населените места от 

територията привлекателни за бизнеса и за живеене – 

Подмярка 7.2 

1 446 695,55 38,76 

Специфич

на  

цел 3.1. 

Подобряване качеството на живот чрез инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура – Подмярка 7.5 

170 000,00 4,55 

Специфич

на  

цел 3.1. 

Възстановяване и подобряване на културното 

наследство на територията – Мярка 21 

 50 000,00 

1,34 

Хоризонтална цел: Подобряване на капацитета за действие на 

местната общност за справяне с местните предизвикателства и 

прилагане на социалните иновации като средство за преобразуване 

на местни услуги, чрез създаване на модел на партньорство, 

ориентиран към социално приобщаване на уязвими групи –  

Мярка 22 

13 745,00 0,37 
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ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 3 732 745,00 100 

 

 

Предложение за промяна: 

Разпределение на средствата  по приоритети, специфични цели мерки и подмерки: 

 Приоритети и специфични цели Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

Приоритет 1: Подобряване на конкурентоспособността на 

земеделските и горските стопанства и преработващата 

промишленост и насърчаване на новаторските технологии в тези 

сектори 

1 452 304,45 38,91 

Специфич

на  

цел 1.1. 

Подпомагане на модернизацията и технологичното 

обновление на земеделските стопанства, чрез 

прилагане на иновации в техногиите - Подмярка 4.1 
1 252 304,45 33,55 

Специфич

на  

цел 1.2. 

Насърчаване на иновациите и технологично 

обновление в преработващата промишленост, във 

фирмите от горското стопанство, дърводобива и 

първичната преработка на дървесина, водещо до 

повишаване на производителността, енергийната и 

ресурсна ефективност и устойчиво управление на 

горите – Подмярка 4.2 

200 000,00 5,36 

Приоритет 2: Стимулиране на икономическото развитие на 

територията, чрез инвестиции в разнообразяване на 

неземеделските дейности и подпомагане създаването на заетост 

600 000,00 16,07 

Специфич

на  

цел 2.1. 

Насърчаване на инвестициите в създаването и 

развитието на неземеделски бизнес, оползотворяващ 

вътрешни ресурси на селския район или 

възможностите, които разкрива развитието на нови 

технологии и разкриване на работни места – 

Подмярка 6.4 

600 000,00 16,07 
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Приоритет 

3 

Създаване на оптимална жизнена среда и съхраняване 

на демографския потенциал на територията 1 666 695,55 44,65 

Специфич

на  

цел 3.1. 

Изграждане на местна инфраструктура и местни 

основни услуги, включително услуги в областта на 

отдиха и културата, обновяване на селата и 

дейностите, за да станат населените места от 

територията привлекателни за бизнеса и за живеене – 

Подмярка 7.2 

1 616 695,55 43,31 

Специфич

на  

цел 3.1. 

Подобряване качеството на живот чрез инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура – Подмярка 7.5 

0,0 0,0 

Специфич

на  

цел 3.1. 

Възстановяване и подобряване на културното 

наследство на територията – Мярка 21 

 50 000,00 1,34 

Хоризонтална цел: Подобряване на капацитета за действие на 

местната общност за справяне с местните предизвикателства и 

прилагане на социалните иновации като средство за преобразуване 

на местни услуги, чрез създаване на модел на партньорство, 

ориентиран към социално приобщаване на уязвими групи –  

Мярка 22 

13 745,00 0,37 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 3 732 745,00 100 

 

 

4. В раздел 7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия, Таблицата 

да се промени както следва: 

 

Съществуващ текст: 

П
р

и
о
р

и
т

ет
 

С
п

ец
и

ф

и
ч
н

а 
ц

ел
 Дейности Отг. 

институция 

Врем. 

период 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 
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в лв. 

П 1 СЦ 

1.1. 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, 

подмяр.4.1 

МИГ 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 г. 

1 252 304,45  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

4.1 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

СЦ 

1.2. 

 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, подмяр. 

4.2 

МИГ 

 

 

 

Потенциални 

Бенефи-

циенти 

2016 -

2020 г. 

200 000  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

4.2 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

П 2 СЦ 

2.1. 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

МИГ 

 

 

 

2016 -

2020 

г. 

600 000  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

6.4 подробно 

описани в 

точка 9.2 
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проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, подмяр. 

6.4 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

 

База данни 

МИГ 

П 3 СЦ 

3.1. 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, 

подмярка 7.2 

МИГ 

 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 г. 

1 446 695,55  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

7.2 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

СЦ 2 Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, 

подмярка 7.5 

МИГ 

 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 г. 

170 000  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

7.5 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

СЦ 3 Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ 2016 -

2020 г. 

50 000  СВОМР

ПРСР 

Индикатори 

по мярка 21 
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МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, мярка 21 

 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

ЕЗФРСР подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

 

 

Предложение за промяна: 

 

 

П
р

и
о
р

и
те

т 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

а 

ц
ел

 

Дейности Отг. 

институция 

Врем. 

период 

Финансиране 

Средства 

в лв. 

Източник Индикатори 

П 1 СЦ 

1.1. 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, 

подмяр.4.1 

МИГ 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 г. 

1 252 304,45  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

4.1 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

СЦ 

1.2. 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ 2016 -

2020 г. 

200 000  СВОМР

ПРСР 

Индикатори 

по подмярка 
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 МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, подмяр. 

4.2 

 

 

 

Потенциални 

Бенефи-

циенти 

ЕЗФРСР 4.2 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

П 2 СЦ 

2.1. 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, подмяр. 

6.4 

МИГ 

 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 

г. 

600 000  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

6.4 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

П 3 СЦ 

3.1. 

Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

МИГ 

 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 г. 

1 616 695,55 СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

7.2 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 
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описани в мерките 

от СВОМР, 

подмярка 7.2 

МИГ 

СЦ 2 Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, 

подмярка 7.5 

МИГ 

 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 г. 

0,00  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по подмярка 

7.5 подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

СЦ 3 Д-сти в изпълнение 

на задълженията на 

МИГ съгласно чл. 62 

от Наредба № 22 

 

Д-сти за изпълн. на 

проекти на потенц. 

бенефиц, съгласно 

допустимите д-сти, 

описани в мерките 

от СВОМР, мярка 21 

МИГ 

 

 

 

Потенциални 

бенефи- 

циенти 

2016 -

2020 г. 

50 000  СВОМР

ПРСР 

ЕЗФРСР 

Индикатори 

по мярка 21 

подробно 

описани в 

точка 9.2 

 

 

База данни 

МИГ 

 

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

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

се промени както следва: 

 Таблица „Индикатори по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ да се промени както 

следва: 
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Съществуващ текст:     Предложение за промяна: 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA 7.2  ОТ 

СВОМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източн

ик на 

инфор-

мация 

Брой 

проекти, 

финансирани 

по мярката 

брой 5 База 

данни 

на 

МИГ  

Брой 

бенефициент

и, 

подпомогнат

и по мярката 

брой 1 База 

данни 

на 

МИГ 

Брой 

проекти, 

предоставящ

и мобилни 

услуги 

брой 1 База 

данни 

на 

МИГ 

Население в 

селските 

райони, 

което се 

ползва от 

подобрените 

услуги 

 

% 

 

50  % 

База 

данни 

на 

МИГ 

Брой 

създадени 

работни 

места 

брой 3 База 

данни 

на 

МИГ 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA7.2  ОТ СВОМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на инфор-

мация 

Брой 

проекти, 

финансирани 

по мярката 

брой 6 База 

данни на 

МИГ  

Брой 

бенефициент

и, 

подпомогнат

и по мярката 

брой 1 База 

данни на 

МИГ 

Брой 

проекти, 

предоставящ

и мобилни 

услуги 

брой 1 База 

данни на 

МИГ 

Население в 

селските 

райони, което 

се ползва от 

подобрените 

услуги 

 

% 

 

50  % 

База 

данни на 

МИГ 

Брой 

създадени 

работни 

места 

брой 3 База 

данни на 

МИГ 

Дял на % от 5  База 
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Дял на 

селата, 

където се 

изпълняват 

дейностите 

% от 

селата на 

територи

ята 

5  База 

данни 

на 

МИГ 

Население, 

което се 

ползва от 

подобрената 

среда 

% от 

населени

ето на 

територи

ята 

5 База 

данни 

на 

МИГ 

 

селата, 

където се 

изпълняват 

дейностите 

селата 

на 

територ

ията 

данни на 

МИГ 

Население, 

което се 

ползва от 

подобрената 

среда 

% от 

населен

ието на 

територ

ията 

5 База 

данни на 

МИГ 

 

 

Таблица „Индикатори по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ да се промени както следва: 

 

 Съществуващ текст:     Предложение за промяна: 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA7.5  ОТ 

СВОМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източн

ик на 

инфор-

мация 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

брой 2 База 

данни 

на МИГ  

Брой 

бенефициенти

, 

подпомогнати 

по мярката 

брой 2 База 

данни 

на МИГ 

Брой 

подпомогнати 

туристически 

брой 1 База 

данни 

на МИГ 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA7.5  ОТ СВОМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на инфор-

мация 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

брой 0 База данни 

на МИГ  

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

брой 0 База данни 

на МИГ 

Брой 

подпомогнати 

туристически 

дейности 

брой 0 База данни 

на МИГ 
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дейности 

Общ обем на 

инвестициите  
лв. 70 000 

База 

данни 

на МИГ 

Общ брой на 

създадените 

работни места 

брой 

2 

База 

данни 

на МИГ 

 

Общ обем на 

инвестициите  
лв. 0,0 

База данни 

на МИГ 

Общ брой на 

създадените 

работни места 

брой 

0 

База данни 

на МИГ 
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Обосновка на исканата промяна: 

 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Проведени са три приема, по който са постъпили 8 проектни предложения, от които 4 

са оттеглени от кандидата. Одобрени за финансиране от МИГ - Попово са 5 проектни 

предложения. Два от одобрените проекти са вече договорени и в процес на  изпълнение. Един 

от  одобрените от МИГ-Попово проекти все още е  в процес на разглеждане от ДФЗ. 

Заявен е интерес, както и готовност за кандидатстване с едно проектно предложение 

по мярката от страна на Община Попово. 

От друга страна  са налице и следните фактори в подкрепа на исканата промяна: 

- Община Попово показва сравнително добър капацитет за подготовка, 

управление и изпълнение на проекти съфинансирани от Европейските фондове; 

- Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на 

качествена селищна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и 

екологично развитие и висок жизнен стандарт е една от приоритетните задачи 

пред местната власт. 

- Прехвърлянето на финансов ресурс от мярка 7.5 във мярка 7.2 ще допринесе за 

балансираното развитие на селата спрямо развитието на общинския център чрез 

инвестиции в малка по мащаби инфраструктура. 

- Налице е проектна готовност от страна на допустимия по мярка 7.2 кандидат 

Община Попово с проектни предложения за дейности, съответстващи на  

описаните в т. 5.2.3.1. Подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

подточка  4 Допустими дейности и разходи от СВОМР на МИГ – Попово. 

 

Предложението е към първоначалния бюджет по мярка 7.2., който сега е в размер на 

1 446 695,55 лв. да се добавят 170 000 лв. /бюджетът по мярка 7.5/. След промяната 

бюджетът на мярката става 1 616 695,55 лв. 

В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалния финансов 

план – от 38,76 % се променя на 43,31 % за мярка 7.2. от общия финансов ресурс по подмярка 

19.2. за проекти към Стратегията. 

Исканото увеличение по отношение на финансовите параметри  представлява 4,55 % 

от одобрения бюджет от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2. 
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Мярка 7.5 .„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

 

Съгласно сключеното допълнително споразумение финансовия ресурс по мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ е завишен от 70 000 лв. на 170 000 лв. със следната обосновка: 

Проведен е един прием през 2020 година, по който  с постъпило 1 проектно 

предложение, покриващо целия финансов ресурс по подмярката.  

Заявен е интерес, както и готовност за кандидатстване с едно проектно предложение 

по мярката от страна на Община Попово. 

След сключване на допълнителното споразумение и към настоящият момент са 

настъпили следните обстоятелства, водещи до  заявяване на необходимост от  изменение  в  

одобрената стратегия за ВОМР  за територията на сдружение „Местна инициативна група- 

Попово” по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР 

бюджет по мярка 19.2 и по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка 

с промяна на финансовите параметри по т. 3: 

1. Със заповед № 03-РД/3904 от 08.12.2021 г.  на Заместник изпълнителния 

директор на ДФ „Земеделие“ подаденото проектно предложение на Община 

Попово по процедура с код в ИСУН BG 06RDNP001-19.369-S1 е отхвърлено. 

2. С писмо с изх. № 30-1256-2 от 25.03.2022 г. Община Попово в качеството си на 

потенциален бенефициент по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ впредвид на 

инвестиционните си намерения е направила предложение до МИГ – Попово 

наличния бюджет в стратегията по подмярката да бъде пренасочен за проекти по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

Оценката на туристическия потенциал към момента на територията на действие на  

МИГ – Попово, която покрива територията в административните граници на община Попово 

за диверсифициране на местната икономическа база и за повишаване на качеството на живот 

на местната общност показва, че:   

- Територията на МИГ – Попово разполага с неголямо разнообразие от 

туристически ресурси, въпреки потенциала за развитие на културен, еко, ловен 

и селски туризъм; 
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- На настоящия етап търсенето на туристически услуги в общината не е 

достатъчно, неблагоприятно въздействие оказа и пандемията от коронавирус; 

- Липсва  проектна готовност от допустимите кандидати и получатели, 

съответстващи на описаните в т. 5.2.3.2. Подмярка 7.5.„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ подточка  4 

Допустими дейности и разходи от СВОМР на МИГ – Попово. 

 

Предложението е  бюджетът на мярката в размер на  170 000 лв. да бъде пренасочен към 

бюджета по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

В процентно отношение промяната не нарушава баланса по първоначалното 

разпределение на средствата по приоритети, специфични цели, мерки и подмерки. Исканата 

промяна по отношение на финансовите параметри  представлява 4,55 % от одобрения 

бюджет от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2. 


