Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ПРОЕКТ!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ - ПОПОВО
на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. и чл. 10, ал. 1 от Споразумение за
изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-142/ 21.10.2016 г.

Относно: Осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване
бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“
Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: 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.
Правителството на Република България одобри единадесето изменение на Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) 2014 –2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в
размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).
В тази връзка на всяка МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната
към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с
допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв. и до 114000 лева по подмярка 19.4.
Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния
период 2021 –2022 г.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките
на изменението, е до юни 2025 година.
Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение № 1 по Протокол № 11/27.04.2021
г. за обявяване на Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение
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за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 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 Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 -2020".
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УС ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ - ПОПОВО
1. В раздел 4 Цели на стратегията, подраздел 4.1 Цели на стратегията и приоритети за развитие

на територията, текстът да се промени както следва:
Съществуващ текст:
Предложение за промяна:
За планираните интервенции по първия
За планираните интервенции по първия
приоритет са отделени 41 % от публичните приоритет са отделени 38,91 % от публичните
разходи по Стратегията, по вторият – 20,5 %, а разходи по Стратегията, по вторият – 16,07 %,
по третия – 38 %. За постигане на а по третия – 44,65 %. За постигане на
хоризонталната цел са отделени 0,5 %.
хоризонталната цел са отделени 0,37 %.
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 5.2.1.1 Мярка
4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, 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
- Размер на финансовата помощ по
мярката – 1 000 000 лева
мярката – 1 252 304,45 лева
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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:
3.

Съществуващ текст:
Предложение за промяна:
- Размер на финансовата помощ по мярката – - Размер на финансовата помощ по мярката –
1 000 000 лева
1 446 695,55 лева
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:
4.

Съществуващ текст:
Предложение за промяна:
- Размер на финансовата помощ по
- Размер на финансовата помощ по
мярката – 70 000 лева
мярката – 170 000 лева
5.
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)
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4.1„Инвестиции в земеделски
стопанства“

Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

1 000 000

34,00

4.2„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“

Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

200 000

7,00

M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013)
Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

6.4„Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“

600 000

20,50

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)

1 000 000

34,00

70 000

2,00

7.5.„Инвестиции за публично
Мерки, финансирани от ПРСР
ползване в инфраструктура за отдих, 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
туристическа инфраструктура“

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 МИГПопово“

Мерки, извън обхвата на мерките
от Регламент (EC) № 1305/2013,
но съответстващи на целите на
регламента (финансирани от
ЕЗФРСР)

50 000

2,00

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

0,50

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)

-

-

…

-

-

2 933 745

100,00

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:
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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)

977 915

100,00

Предложение за промяна:

Код на мярката

Общо за периода на
стратегията

Име на мярката

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)

1252304,45

33,55

4.2„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“

Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

200000

5,36

M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от Регламент (ЕС)
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№ 1305/2013)
Мерки, финансирани от ПРСР
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

6.4„Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“

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)

1446695,55

38,76

170 000

4,55

7.5.„Инвестиции за публично
Мерки, финансирани от ПРСР
ползване в инфраструктура за отдих, 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
туристическа инфраструктура“

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 МИГПопово“

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)
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…

-

-

Мерки, финансирани от ОПНОИР
(ЕСФ)

-

-

…

-

-

Мерки, финансирани от ОПРЧР
(ЕСФ)

-

-

…

-

-

Мерки, финансирани от ОПИК
(ЕФРР)

-

-

…

-

-

Мерки, финансирани от ПМДР
(ЕФМДР)

-

-

…

-

-

3 732 745

100

1 091 915,00

100,00

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

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)
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6.
В раздел 6. Финансов план, подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на
средствата по програми и по мерки, текстът да се промени както следва:

Съществуващ текст:
Разработената Стратегия за ВОМР е
еднофондова и предвижда финансиране само
от ПРСР (ЕЗФРС). Стратегията е на обща
стойност: 2 933 745 лв. или левовата
равностойност на 1 500 000 евро, което
представлява 100 % от общия публичен
принос от ПРСР.

Предложение за промяна:
Разработената Стратегия за ВОМР е
еднофондова и предвижда финансиране само
от ПРСР (ЕЗФРС). Стратегията е на обща
стойност: 3 732 745,00 лв. или левовата
равностойност на 1 908 558,49 евро, което
представлява 100 % от общия публичен принос
от ПРСР.

За финансиране на текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие на МИГ са
предвидени до 25 процента от общите
публични разходи от ЕЗФРСР в рамките на
стратегията за ВОМР - 977 915 лв. или
левовата равностойност на 500 000 евро.

За финансиране на текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие на МИГ са
предвидени до 25 процента от общите
публични разходи от ЕЗФРСР в рамките на
стратегията за ВОМР - 1 091 915 лв. или
левовата равностойност на 558 295,84 евро.

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

1 200 000

%
41,0
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Специфич
на

Подпомагане на модернизацията и технологичното
обновление на земеделските стопанства, чрез
прилагане на иновации в техногиите - Подмярка 4.1

1 000 000

34,0

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

7,0

Приоритет 2: Стимулиране на икономическото развитие на
територията,
чрез
инвестиции
в
разнообразяване
на
неземеделските дейности и подпомагане създаването на заетост

600 000

20,5

Специфич
на

600 000

20,5

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

Приоритет
3

Създаване на оптимална жизнена среда и съхраняване
на демографския потенциал на територията

1 120 000

38,0

Специфич
на

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

1 000 000

34,0

цел 1.1.
Специфич
на
цел 1.2.

цел 3.1.
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Специфич
на

Подобряване качеството на живот чрез инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура – Подмярка 7.5

70 000

2,0

Възстановяване и подобряване на
наследство на територията – Мярка 21

културното

50 000

2,0

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 –

13 745

2,5

2 933 745

100

цел 3.1.
Специфич
на
цел 3.1.

Мярка 22
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ

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

1 252 304,45

33,55

Подпомагане на модернизацията и технологичното
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на
цел 1.1.
Специфич
на
цел 1.2.

обновление на земеделските стопанства, чрез
прилагане на иновации в техногиите - Подмярка 4.1
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

600 000,00

16,07

1 666 695,55

44,65

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

Приоритет
3

Създаване на оптимална жизнена среда и съхраняване
на демографския потенциал на територията

Специфич
на

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

Подобряване качеството на живот чрез инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих,

170 000,00

4,55

цел 3.1.

Специфич
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на
цел 3.1.
Специфич
на

туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура – Подмярка 7.5
Възстановяване и подобряване на
наследство на територията – Мярка 21

културното

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 –

13 745,00

0,37

3 732 745,00

100

цел 3.1.

Мярка 22
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ

7.
В раздел 7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия, Таблицата да се
промени както следва:

П1

Специфична
цел

Приоритет

Съществуващ текст:

СЦ
1.1.

Дейности

Отг.

Врем.

институция

период

Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

СВОМРП
РСР

Индикатори
по подмярка
4.1 подробно
описани
в

в лв.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл.
62 от Наредба № 22 Потенциални

2016
- 1 000 000
2020 г.

ЕЗФРСР
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Д-сти за изпълн. на бенефипроекти на потенц.
циенти
бенефиц, съгласно
допустимите д-сти,
описани в мерките
от
СВОМР,
подмяр.4.1
СЦ
1.2.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл.
62 от Наредба № 22

точка 9.2

База данни
МИГ

2016
- 200 000
2020 г.

СВОМРП
РСР
ЕЗФРСР

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
Бенефибенефиц, съгласно
циенти
допустимите д-сти,
описани в мерките
от
СВОМР,
подмяр.

Индикатори
по подмярка
4.2 подробно
описани в
точка 9.2

База данни
МИГ

4.2
П2

СЦ
2.1.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл.
62 от Наредба № 22

2016
2020

- 600 000

г.

СВОМРП
РСР
ЕЗФРСР

Индикатори
по подмярка
6.4 подробно
описани
в
точка 9.2

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
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допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от
СВОМР,
подмяр. 6.4
П3

СЦ
3.1.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл.
62 от Наредба № 22

База данни
МИГ

2016
- 1 000 000
2020 г.

СВОМРП
РСР
ЕЗФРСР

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от
СВОМР,
подмярка 7.2
СЦ 2

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл.
62 от Наредба № 22

Индикатори
по подмярка
7.2 подробно
описани
в
точка 9.2

База данни
МИГ

2016
- 70 000
2020 г.

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от
СВОМР,
подмярка 7.5

СВОМРП
РСР
ЕЗФРСР

Индикатори
по подмярка
7.5 подробно
описани
в
точка 9.2

База данни
МИГ
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СЦ 3

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл.
62 от Наредба № 22

2016
- 50 000
2020 г.

СВОМР
ПРСР
ЕЗФРСР

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от СВОМР, мярка
21

Индикатори
по мярка 21
подробно
описани
в
точка 9.2

База данни
МИГ

П1

Специфична
цел

Приоритет

Предложение за промяна:

СЦ
1.1.

Дейности

Отг.

Врем.

институция

период

Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

СВОМР
ПРСР

Индикатори
по подмярка
4.1 подробно
описани
в
точка 9.2

в лв.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл. 62
от Наредба № 22

2016
- 1 252 304,45
2020 г.

Потенциални
Д-сти за изпълн. на бенефипроекти на потенц.
циенти
бенефиц, съгласно

ЕЗФРСР

База

данни
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допустимите д-сти,
описани в мерките
от
СВОМР,
подмяр.4.1
СЦ
1.2.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл. 62
от Наредба № 22

МИГ

2016
- 200 000
2020 г.

СВОМР
ПРСР
ЕЗФРСР

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
Бенефибенефиц, съгласно
циенти
допустимите д-сти,
описани в мерките
от СВОМР, подмяр.

Индикатори
по подмярка
4.2 подробно
описани в
точка 9.2

База данни
МИГ

4.2
П2

СЦ
2.1.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл. 62
от Наредба № 22

2016
2020

- 600 000

г.

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от СВОМР, подмяр.

СВОМР
ПРСР
ЕЗФРСР

Индикатори
по подмярка
6.4 подробно
описани
в
точка 9.2

База данни
МИГ
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6.4
П3

СЦ
3.1.

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл. 62
от Наредба № 22

2016
- 1 446 695,55
2020 г.

СВОМР
ПРСР
ЕЗФРСР

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от
СВОМР,
подмярка 7.2
СЦ 2

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл. 62
от Наредба № 22

База данни
МИГ

2016
- 170 000
2020 г.

СВОМР
ПРСР
ЕЗФРСР

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от
СВОМР,
подмярка 7.5
СЦ 3

Д-сти в изпълнение МИГ
на задълженията на
МИГ съгласно чл. 62

Индикатори
по подмярка
7.2 подробно
описани
в
точка 9.2

Индикатори
по подмярка
7.5 подробно
описани
в
точка 9.2

База данни
МИГ

2016
- 50 000
2020 г.

СВОМР
ПРСР

Индикатори
по мярка 21
подробно
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от Наредба № 22

ЕЗФРСР

Д-сти за изпълн. на Потенциални
проекти на потенц.
бенефибенефиц, съгласно
допустимите д-сти, циенти
описани в мерките
от СВОМР, мярка 21
8.

описани
точка 9.2

База данни
МИГ

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:

Съществуващ текст:
Вид
индикатор

Индикатор

Брой
финансирани
СВОМР:

Изходен

Мерна
единица

Цел до края
на
стратегията

проекти,
по

Брой на
договори

Източник на
информация

43

Брой подадени заявления брой
за подпомагане
Стойност на подадените
заявления

лв.

в

60

База данни
на МИГ

2 933 745

База данни
на МИГ

43

База данни
на МИГ

сключените брой
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Стойност на сключените лв.
договори

Резултат

2 933 745

База данни
на МИГ

Брой на подадените брой
искания за плащане

38

База данни
на МИГ

Брой на одобрените %
искания за плащане

90

База данни
на МИГ

Брой
бенефициенти, брой
подпомогнати
по
СВОМР

43

База данни
на МИГ

Дял на постъпилите %
от
заявления
за подадените
подпомагане, подадени заявления
от млади хора (до 40 г.)

3

База данни
на МИГ

Дял на постъпилите %
от
заявления
за подадените
подпомагане, подадени заявления
от жени

5

База данни
на МИГ

Брой
проектни брой
предложения,
консултирани от МИГ
(консултации,
организирани
или
осъществени от МИГ)

90

Отчети
МИГ

Създадени
места

работни брой

41

База данни
на МИГ

Брой
новосъздадени брой
неземеделски

3

База данни
на МИГ

на
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микропредприятия
Дял от населението на %
територията, обхванато
от проекти, свързани с
подобряване на достъпа
до услуги

50

База данни
на МИГ

Дял от населението на %
територията, което се
ползва от подобрената
среда

5

База данни
на МИГ

Цел до края
на
стратегията

Източник на
информация

Предложение за промяна:
Вид
индикатор

Индикатор

Брой
финансирани
СВОМР:

Мерна
единица

проекти,
по

43

Брой подадени заявления брой
за подпомагане
Изходен

Стойност на подадените
заявления
Брой на
договори

лв.

60

База данни
на МИГ

3 732 745,00

База данни
на МИГ

43

База данни
на МИГ

3 732 745,00

База данни
на МИГ

сключените брой

Стойност на сключените лв.
договори
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Резултат

Брой на подадените брой
искания за плащане

38

База данни
на МИГ

Брой на одобрените %
искания за плащане

90

База данни
на МИГ

Брой
бенефициенти, брой
подпомогнати
по
СВОМР

43

База данни
на МИГ

Дял на постъпилите %
от
заявления
за подадените
подпомагане, подадени заявления
от млади хора (до 40 г.)

3

База данни
на МИГ

Дял на постъпилите %
от
заявления
за подадените
подпомагане, подадени заявления
от жени

5

База данни
на МИГ

Брой
проектни брой
предложения,
консултирани от МИГ
(консултации,
организирани
или
осъществени от МИГ)

90

Отчети
МИГ

Създадени
места

работни брой

41

База данни
на МИГ

Брой
новосъздадени брой
неземеделски
микропредприятия

3

База данни
на МИГ

Дял от населението на %

50

База

на

данни
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територията, обхванато
от проекти, свързани с
подобряване на достъпа
до услуги

на МИГ

Дял от населението на %
територията, което се
ползва от подобрената
среда

5

База данни
на МИГ

9.
В раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.2. Индикатори по мерки,
Таблица „Индикатори по мярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ да се промени както
следва:

Съществуващ текст:
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ
СВОМР
Индикатор

Мерн Цел до края Източник
а
на
на инфоредини стратегията
мация
ца

Предложение за промяна:
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ
СВОМР
Индикатор

Мерн Цел до края Източник
а
на
на инфоредини стратегията
мация
ца

Брой
на
подпомогнат
ите
стопанства

брой

10

База данни
на МИГ

Брой
на
подпомогнат
ите
стопанства

брой

10

База данни
на МИГ

Общ обем на
инвестициит
е (в лева)

лева

1 000 000

База данни
на МИГ

Общ обем на
инвестициит
е (в лева)

лева

1 242 304,45

База данни
на МИГ
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Брой
стопанства
въвели нов
продукт или
техника/техн
ология
Създадена
заетост

%

5

База данни
на МИГ

Брой
стопанства
въвели нов
продукт или
техника/техн
ология

брой

10

База данни
на МИГ

Създадена
заетост

%

5

База данни
на МИГ

брой

10

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:
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA7.5 ОТ
СВОМР

Предложение за промяна:
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA7.5 ОТ
СВОМР

Индикатор

Мерна
единица

Цел до
края на
стратегия
та

Източник
на информация

Индикатор

Мерна
единица

Цел до
края на
стратегия
та

Източник
на информация

Брой
проекти,
финансирани
по мярката

брой

2

База данни
на МИГ

Брой
проекти,
финансирани
по мярката

брой

2

База данни
на МИГ

Брой
бенефициент
и,
подпомогнат
и по мярката

брой

2

База данни
на МИГ

Брой
бенефициент
и,
подпомогнат
и по мярката

брой

2

База данни
на МИГ
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Брой
подпомогнат
и
туристическ
и дейности
Общ обем на
инвестициит
е
Общ брой на
създадените
работни
места

брой

лв.

1

70 000

брой
2

База данни
на МИГ

Брой
подпомогнат
и
туристическ
и дейности

База данни
на МИГ

Общ обем на
инвестициит
е

База данни
на МИГ

Общ брой на
създадените
работни
места

брой

лв.

1

170 000

брой
2

База данни
на МИГ

База данни
на МИГ
База данни
на МИГ
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