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НАПРЕДЪК ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ 

Racool_studio / Freepik

Министерство на земеделието, храните и 
горите, Дирекция „Развитие на селските райо-
ни“, отдел „Водено от общностите местно раз-

витие“ към 15 януари 2020 г. отчита следния напредък по прилагане на подхода 
Водено от общностите местно развитие от одобрени Местни инициативни групи 
на територията на страната:

I. Напредък по отношение на процедурите на МИГ за подбор на проектни пред-
ложения.
    1. Процедури на МИГ в ИСУН по ПРСР 2014 – 2020 г. – 347 броя. От тях:

• Приключили – 219 бр.;
• Активни – 43 бр.;
• Подготвящите се – 85 бр.

    2. Процедури в ДФЗ по ПРСР 2014 – 2020 г.
• Постъпили – 219 бр.;
• В обработка – 149 бр.;
• Одобрени – 88 бр.; 
• Рестартирани – 6 бр.;
• Отказани – 1 бр.

II. Напредък по отношение на подадените проектни предложения от бенефи-
циентите по обявените процедури от МИГ за подбор на проектни предложения

Проекти в ДФЗ по ПРСР 2014 – 2020 г. (справка от ИСУН)
• Проекти към постъпилите процедури (статус „отхвърлен“, „одобрен“, „ре-

зервен“) – 1 391 бр. на обща стойност 539 719 461,47 лв. (обща стойност на 
субсидията – 480 085 562,91 лв.)

• 833 проектни предложения са одобрени от МИГ, 193 са в резервен спи-
сък, 187  са отхвърлени от МИГ)

• Подписани договори – 23 бр.
• Стойност на субсидията по подписаните договори – 3 353 073,17 лв.

На 09.01.2020 г. МИГ - Попово получи Заповед № 03-РД/5601 на Изпълни-
телният директор на ДФ „Земеделие“, с която е одобрена и първата процедура 
на МИГ - Попово за подбор на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвести-
ции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“. Заедно с процедурата е одобрен и проекта на об-

ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 
ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО
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щина Попово „Реконструкция 
на южна трибуна (сектор В) в 
Спортен комплекс - парк „Град-
ска градина”, гр. Попово“. Вто-
рият проект на община Попово 
„Осигуряване на достъпна сре-
да в обществена сграда, в която 
се предоставят услуги за насе-
лението от Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Попово и Ди-
рекция „Бюро по труда“ гр. Попово“ по процедурата очаква одобрение от ДФЗ.

Към м. януари 2020 год. СНЦ „МИГ-Попово” има Заповед за одобрение на 
една от общо четирите проведени процедури  за подбор на проектни предложе-
ния по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на терито-
рията на община Попово.

Заповедта за одобрение е издадени от изпълнителния директор на ДФ „Земе-
делие” и се отнасят за приключила през 2018 година:

– първи прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По всяка одобрена процедура ДФ „Земеделие” оценява по 1 проект /10 % 
извадка/.

СНЦ „МИГ-Попово” очаква решенията на ДФ „Земеделие” за още три прове-
дени през 2018 г. и 2019 г. процедура по мерки:

– първи прием по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопан-
ства“  процедура от 2018 г.

– втори прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-
стопански продукти”, процедура от 2018 г.

– първи прием по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейнос-
ти“, процедура от 2019 г.

През 2018 г. и 2019 г. са подготвени, обявени и проведени общо пет процеду-
ри за прием на проектни предложения в ИСУН2020 по четири от седемте мерки, 
включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията 
на община Попово. По тези процедури са подадени общо 20 проектни предложе-
ния, разпределени по мерки, както следва.:

• 7 проекта по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;
• 2 проекта по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопан-

ски продукти” в два отделни приема;

ПРОВЕДЕНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ
НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ 

„МИГ-ПОПОВО” ПРЕЗ 2018 И 2019 ГОДИНА

• 9 проекта по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
• 2 проекта по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-

ширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Процедурите и подадените по тях проектни предложения подлежат на про-

верка и одобрение от страна на ДФ ”Земеделие”, откъдето уверяват, че правят 
всичко възможно да преодолеят голямата забава (над една година) в сроковете 
за произнасяне и договаряне.

От одобрението на вече проведените процедури зависи и обявяването на 
следващи приеми по същите мерки, тъй като едва след получаване на заповед от 
ДФЗ МИГ има информация за разполагаемия /остатъчен/ финансов ресурс, който 
да обяви като наличен по процедурата.

На основание чл. 16 ал. 1 от раздел VI Ред за одобряване на годишен доклад 

от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи 
за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) , издадена от 
министъра на земеделието и храните (Наредба № 1)   всяка година до 31 януари 
Местните инициативни групи подават в Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014 
- 2020 г. обобщен доклад за извършените дейности, свързани с текущи разхо-
ди и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие 
(СВОМР) за предходната календарна година.

С решение № 1 по протокол № 1 от 20.01.2020 г. Управителният съвет на МИГ 
– Попово прие обобщения годишен доклад и с решение № 1 по Протокол № 1 от 
28.01.2020 г. Общото събрание го одобри. Обобщеният доклад беше изпратен за 
одобрение на УО на 29.01.2020 г.

На 14.02.2020 г.  ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 г. – д-р Лозана Ва-
силева е одобрила  годишен доклад на МИГ - Попово за извършените дейности 
през 2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за ВОМР“. 

Съгласно разпоредбите на чл. 62 т. 15 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г.  (ПРСР 2014 - 2020 г.), издадена от  министъра на земеделието и хра-
ните (Наредба № 22) в срок до 15 февруари на следващата календарна година 
МИГ изготвя и представя на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. годишен 
доклад за отчитане изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно 

ОДОБРЕНИ ГОДИШНИ ДОКЛАДИ  НА МИГ - ПОПОВО
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развитие (СВОМР).
С решение № 2  по Про-

токол № 1 от 20.01.2020 г. 
Управителният съвет  на 
МИГ – Попово е приел го-
дишния доклад, а с реше-
ние № 2 по Протокол № 1 
от 28.01.2020 г. Общото 
събрание го е одобрило и 
на 06.02.2020 г. същият е 
подаден към УО на ПРСР 

2014-2020 г.
На 19.03.2020 УО на ПРСР 2014-2020 г. е одобрил  годишен доклад на МИГ 

- Попово за извършените дейности през 2019 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Ежегодно до 30 септември Местните инициативни групи подават заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна година 
на основание чл. 12 ал. 1 раздел V Ред за одобряване на планирани дейности и 
разходи от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ.

На 27.02.2020 г. МИГ - Попово получи Заповед № РД 09-167/24.02.2020 г. на 
Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., с която се одобряват предложените 
дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ-Попово“ за 2020 г. в размер на 166 566,24 
лв.

Общо одобрените разходи се разпределят, както следва:
• 79 %  - за управление на стратегията на МИГ;
• 21 % - за популяризиране на стратегията за ВОМР.

Разходите за дейностите, свързани с  популяризиране на стратегията за ВОМР, 
включват:

• Разходи за поддръжка на интернет страницата на МИГ – Попово 
www.mig-popovo.com;

• Разходи за информация за проекта чрез регионални печатни медии;
• Разходи за излъчвания в регионални медии;
• Разходи за изработка на рекламни материали;
• Разходи за отпечатване на тримесечен бюлетин на МИГ;
• Разходи за писмени преводи на материали;

ОДОБРЕНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ НА 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО ЗА 2020 Г.

• Разходи за обучения на екипа, членовете на КВО и членовете на КУО на 
МИГ; 

• Разходи за обучения на местни лидери;
• Разходи за провеждане на събития – работни срещи, посещения на МИГ 

и др.
Европейската комисия (ЕК) обяви набор от мерки за подпомагане на 

селскостопанския и хранително-вкусовия сек-
тор.

В предложената Coronavirus response 
investment initiative plus (+ CRII)   от ЕК се въ-
вежда изключителна гъвкавост и опростяване на 
използването на Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове (ESIF), включително и на 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР).

По отношение на ЕЗФРСР, CRII + ще подкрепи земеделските производители, 
селските райони и страните от ЕС, като увеличи гъвкавостта при използването на 
тези средства, включително:

• Гъвкавост при използването на финансови инструменти: земеделските 
производители и други бенефициенти в политиката за развитие на селските райо-
ни ще могат да се възползват от заеми или гаранции до 200 000 евро при благо-
приятни условия, като например много ниски лихвени проценти или благоприятни 
схеми на плащане.

• Преразпределяне на средства: на страните от ЕС ще бъде позволено да 
използват средства, останали неизползвани по програмите си за развитие на сел-
ските райони (ПРСР), вместо да ги връщат обратно в бюджета на ЕС. Парите все 
пак ще трябва да се използват в рамките на съответната ПРСР.

• Отлагане за подаване на годишни доклади: крайният срок за държавите 
от ЕС да представят тези доклади за прилагането на ПРСР се отлага, като се дава 
повече време на националните органи да ги съставят заедно.

• Не се изискват изменения в споразуменията за партньорство: държавите 
от ЕС няма да трябва да изменят своите споразумения за партньорство, за да про-
менят своите ПРСР, премахвайки някои административни процедури.

В допълнение към мерките, пряко свързани с ЕЗФРСР в рамките на CRII +, 
Комисията предлага допълнителна гъвкавост и опростяване на други инстру-
менти на Общата селскостопанска политика (ОСП):

НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   
2014-2020 г. ВЪВ ВРЪЗКА С COVID - 19
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• Удължаване на крайния срок за заявления за плащане на ОСП: срокът ще 
бъде удължен с месец, от 15 май до 15 юни 2020 г., като предлага повече време 
на земеделските производители да попълнят заявлението си както за директни 
плащания, така и за плащания за развитие на селските райони.

• По-висок аванс на плащанията: за да увеличи паричния поток на земедел-
ските производители, Комисията ще увеличи авансовите плащания на директните 
плащания (от 50% до 70%) и плащанията за развитие на селските райони (от 75% 
на 85%). Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от 
средата на октомври.

• Намаляване на физическите проверки на място и свободния ход на из-
искванията за определяне на времето: страните от ЕС трябва да извършват 
проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В насто-
ящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе 
до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи 
проверките. Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да 
се избегнат ненужни забавяния.   

В брой 19 на ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК от 06.03.2020 г. е обна-
родвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 4 март 2020 г. за измене-
ние и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, 
представляващи основания за извършване на финансови ко-
рекции, и процентните показатели за определяне размера на 
финансовите корекции по реда на Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фон-

дове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.
Промените са свързани с нередностите, съставляващи нарушения при възла-

гането на обществени поръчки до влизането в сила на Закона за обществените 
поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.) и пряко засягат всички бенефициенти по 
ПРСР, възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП. С промените се въвежда ново Приложе-
ние № 1а към чл. 2, ал. 2, в което се определят видове нередности и съответства-
щи процентни показатели за финансови корекции.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за 
откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RD-
NP001-6.008 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ на ПРСР 
2014-2020. 

 15.05.2020 г. до 17:30 ч. е крайният 
срок за подаване на проекти в ИСУН!

 Допустими за подпомагане са кандидати с икономически размер на 
стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите 
между 2 000 евро и 7 999 евро включително, при които към датата на подаване 
на проектното предложение над 50% от СПО се формира от животни: овце, 
кози, свине и птици (посочените в Приложение №1 от комплекта документи за 
кандидатстване). 

Приоритет по процедурата ще бъде предоставян на:
• проектни предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“;
• проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени 

(убити) в следствие на заболяване;
• проектни предложения на кандидати, в райони с установено огнище на 

заболявания;
• проектни предложения представени от кандидати, с по- малък размер на 

СПО на земеделското стопанство;
• проектни предложения на кандидати в планински райони;
• проектни предложения на кандидати с образование в областта на 

ветеринарната медицина.
НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите 
Експертите на Национална служба съвети в земеделието имат готовност също 

така и да съдействат на кандидатите по процедурата при електронното подаване 
на проектните предложения през ИСУН 2020.

В рамките на проведеното на 18.03.2020 г. заседание 
на Министерски съвет (МС) правителството одобри 
допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за 2020 г. в общ размер до 20 млн. лв. 
От пресслужбата на МС посочват, че средствата са 
необходими за финансиране на разходи за данък върху 

добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР 2007-
2013) и  2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020), и по Програмата за морско дело и 

ВАЖНИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ЗА ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО 
ПРСР 2014-2020, ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗОП

ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ ПО ПРСР 2014 – 2020 Г.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ  20 МЛН. ЛВ. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 
ДДС НА ОБЩИНИТЕ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2007-2013, 

ПРСР 2014-2020 И ПМРД 2014-2020
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рибарство за периода 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020).
По ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 ще бъдат извършени плащания за ДДС 

в размер на 17 млн. лв.

Изостава от графика приемането на правилата за преходни мерки 
за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 година, въпреки 
напредъка в работата на Съвета на ЕС и на Европейския парламент (ЕП). 

Причината са мерките и ограниченията, наложени във връзка с 
предотвратяването на разпространението на коронавируса в ЕС.

Вече беше отменен Съветът на министрите по селско стопанство, 
предвиден за 23 март 2020 г., по време на който се очакваше министрите да 
постигнат споразумение за частичен общ подход (предложен от хърватското 
председателство) по отделни разпоредби от законодателното предложение за 
ОСП след 2020 г. Връщане към нормалния процес на работа евентуално се очаква 
да стане най-рано след средата на април, предвид и предстоящите Великденски 
празници.

Забавянето на обсъжданията на ОСП след 2020 г. допълнително налага 
необходимост от въвеждане на стабилни преходни правила.

Във връзка с продължителността на преходния период хърватското 
председателство за момента запазва текста, предложен от Комисията за една 
година преход, но предлага министрите да приемат, заедно с приемането 
на позиция по регламента и обща декларация с ангажимент срокът да бъде 
преразгледан.

В рамките на проведеното на 25 март 2020 г. видеоконферентно заседание 
на Съвет на министрите на земеделието на ЕК с участието на еврокомисарите 
Януш Войчеховски (комисар по Земеделие) и Виргиниюс Синкявичюс (комисар 
по Околна среда, океани и рибарство) бяха обсъждани вече предприетите и на 
планираните на национално и европейско равнище мерки за противодействие на 
отрицателното въздействие от пандемията COVID-19 върху секторите селското 
стопанство и рибарство. Чехия и Швеция поискаха по-дълъг преходен период (2 
години) до влизането в сила на реформираната ОСП. Белгия също изтъкна, че е 
желателно да се преразгледа преходния период.

ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП) СЛЕД 2020


