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Предложените промени са следните: 
 
В. т.5. Описание на мерките: 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно, в частта на ПРСР 2014 – 

2020 г.(ЕЗФРСР) 

МЯРКА 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” 

 

Бюджет на мярката: Общият бюджет, планиран за мярката е 

855 580,00 лева, да се промени на 1 654 580 лева.  

 
Всички останали текстове от т.5 остават непроменени. 
 
 



2 

 

В т 6. Финансов план 
 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки 

Таблица 4. Индикативно разпределение на средствата по програми и по мерки 

Код на 
мярката 

Име на мярката 
Общо за периода на стратегията 

лева % 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 2 754 800,00 64,95% 

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства  330 500,00 7,79% 

4.1.2. 
Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 
подпрограма за развитие на малки стопанства 

  5 920 0,14% 

4.2. 
Инвестиции в преработка/ маркетинг на 
селскостопански продукти 

206 000,00 4,86% 

6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 294 000,00 6,93% 

7.2. 
Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

От 855 580 
на 1 654 580  

От 24,85%  
на 39,01% 

7.5. 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура 

117 350,00 2,77% 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от 
ЕЗФРСР) 

  

 Не са включени мерки 0,00 0,00% 

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

  

19.05. 

Проучване, съхраняване и оползотворяване  на 
природните ресурси и  културното наследство на 
територията на общините Главиница и Ситово 

146 450,00 3,45% 

Мерки, финансирани от ОПОС 2014 - 2020 г. (ЕФРР) 0,00 0,00% 

 
Не са включени мерки  
 

  

Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ) 586 750,00 13,83% 

3.9 
Уча се, за да сполуча 
 

586 750,00 13,83% 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 899 680,00 21,22% 

1.7 
Приспособяване на работниците и предприемачите 
към промените, въвеждане на социални и  
нетехнологични иновации в предприятията 

 469 400,00  11,07 % 

2.1 Социално-трудова и здравна интеграция 430 280,00  10,15%  

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 0,00 0,00% 

 Не са включени мерки   

Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР) 0,00 0,00% 

 Не са включени мерки   

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:  4 241  230,00 100,00% 
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Разпределение по програми/фондове – източници за финансиране на СВОМР  Стойност в лв Дял в % 
ЕЗФРСР 

 

 

2 754 800,00 64,95% 

ПРСР 
 

2 608 300,00 61,5% 

извън ПРСР 
 

146 500,00 3,45% 

ЕСФ 

 
1 486 430,00 35,05 

ОПНОИР 
 

486 750,00 13,83% 

ОПРЧР 
 

899 680,00 21,22% 

Общо 4 142 230,00 100% 

 

Финансово разпределение по приоритетни области, към които са насочени мерките Сума в лева Дял в % 
ПО1. Местна икономика – мерки 4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4., частично 1.7 и 2.1 1 071 120,00  25,25% 

ПО2. Местна инфраструктура, околна среда, среда на живот и труд- мерки 7.2, 7.5, ½ от 2,1 2 006 630,00 47,31 

ПО3. Местни хора – образование, интеграция и социален живот – мерки 19.05, 3.9, ½ от 2.1 1 163 480,00 27,43 

 4 241 230,00 100%            

 

 

Променя се сумата по мярка  7.2, като всички останали суми се запазват. 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 

програми и по мерки. 

Променя се:  

Финансовата таблица изразява прогнозното разпределение на общия публичен принос 

за подкрепа на бъдещите проекти по стратегията при интегрирано прилагане на мерки с 

различни източници на финансиране. Общият бюджет на стратегията е  3 442 230,00 

лева, разпределени между три програми /ПРСР, ОП РЧР и ОП НОИР/ и 10 включени 

мерки. Общият публичен  принос за изпълнение на проекти  от  ПРСР  2014-2020  г.  е в 

размер  на  1 милион евро, или 1 955 800 лева. Въпреки, че към 31.12.2016 г. територията 

на МИГ обхваща население над 15 000 жители, демографските тенденции показват 

вероятността жителите да намалеят под този брой, което е и причина за избор на 

реалистичен вариант, максималният размер на исканото финансиране чрез ЕЗФРСР да не 

превишава 1 млн. евро. Този финансов ресурс представлява 56,82 % от общата сума за 

проекти по стратегията и е разпределен балансирано между 7 мерки, избрани в 

съответствие с установените потребности от инвестиции и финансиране в различните 

сфери от социално-икономическия живот на територията. От тези 7 мерки, 6 са избрани 

сред допустимите от ПРСР 2014-2020, а 1 е разработена в съответствие с целите на 

Регламент (EC) № 1305/2013 г. Към потребностите на земеделието, което е 

ПРСР
64,95%

Мярка извън 
ПРСР
3,45%

ОПНОИР
13,83%

ОПРЧР
21,22%

ПО1. ПРСР,
ОПРЧР
25,25%

ПО2. ПРСР, ОПРЧР
47,31%

ПО3. ПРСР, 
ОПРЧР,

ОПНОИР
27,31%
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преобладаващ отрасъл на територията, са насочени 9.77 % от финансовите средства по 

Стратегията, които спрямо общия размер на средствата по ПРСР представляват 17.20 % 

от 1 млн.евро. Тези средства са разпределени по начин, който да съответства на вида на 

стопанствата и на заявения интерес от потенциалните кандидати: за мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, по която допустимите кандидати са ЗП с по-

големи стопанства, са предвидени 330 500 лева или  9,60  %  от СВОМР, а за подмярката 

4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на 

малки стопанства“, адресирана към по-дребните ЗП – 0,17% или 5920 лева от общата 

планирана сума по СВОМР. Към предприятията за преработката на селскостопански 

продукти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“ са насочени 5,58 % от общите средства, представляващи 10,50 % само от 

планираната сума по ПРСР. 

В съответствие със заявения по-нисък интерес към инвестиции в неземеделски 

дейности, но с цел насърчаване на диверсификацията на местната икономика и 

модернизиране на съществуващите микро предприятия за мярка 6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ са планирани 294 000 лева, които като дял 

представляват 8,54 % от общия финансов ресурс по стратегията, а само от средствата 

по ПРСР – 15 %. За обществена инфраструктура по мерки 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ са планирани съответно 855 580 лева и 117 350 лева, 

които заедно са 28,26 % от общата стойност на СВОМР, а спрямо финансовия ресурс 

само от ПРСР са 49.75 %. Планираните средства за проекти по тези мерки отговарят на 

потребностите от подобряване на инфраструктурната среда в почти всички 35 

населени места от територията. 

Фигурите представят дяловото разпределение на планираните финансови 
средства: 

 
 

4.1.
17%

4.1.2. 
0.3 %

4.2.
11%

6.4.
15%

7.2.
43.7%

7.5.
6%

19.05.
7 %

Дялово разпределение на 1955800 лева 
от ПРСР - по мерки само от ПРСР/ЕЗФРСР

4.1.
10%

4.1.2.
0.17% 4.2.

5,98%

6.4.
9%

7.2.
24.85%

7.5.
3%

19.05.
4%

3.9.
17%

1.7.
14%

2.1.
12%

Дялово разпределение на 3 442 230 лева от 
ПРСР, ОПНОИР и ОПРЧР по всички мерки от 

СВОМР
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И става: 

Финансовата таблица изразява прогнозното разпределение на общия публичен принос 

за подкрепа на бъдещите проекти по стратегията при интегрирано прилагане на мерки с 

различни източници на финансиране. Общият бюджет на стратегията е 4 241 230,00 лева, 

разпределени между три програми /ПРСР, ОП РЧР и ОП НОИР/ и 10 включени мерки. 

Общият публичен  принос за изпълнение на проекти  от  ПРСР  2014-2020  г.  е в размер  

на  1 408 528 евро, или 2 754 800,00 лева. Въпреки, че към 31.12.2016 г. територията на 

МИГ обхваща население над 15 000 жители, демографските тенденции показват 

вероятността жителите да намалеят под този брой, което е и причина за избор на 

реалистичен вариант, максималният размер на исканото финансиране чрез ЕЗФРСР да не 

превишава 1 408 528 евро. Този финансов ресурс представлява 64,95 % от общата сума за 

проекти по стратегията и е разпределен балансирано между 7 мерки, избрани в 

съответствие с установените потребности от инвестиции и финансиране в различните 

сфери от социално-икономическия живот на територията. От тези 7 мерки, 6 са избрани 

сред допустимите от ПРСР 2014-2020, а 1 е разработена в съответствие с целите на 

Регламент (EC) № 1305/2013 г. Към потребностите на земеделието, което е 

преобладаващ отрасъл на територията, са насочени 7,93 % от финансовите средства по 

Стратегията, които спрямо общия размер на средствата по ПРСР представляват 12.21 % 

от 1 408 528 евро. Тези средства са разпределени по начин, който да съответства на вида 

на стопанствата и на заявения интерес от потенциалните кандидати: за мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, по която допустимите кандидати са ЗП с по-

големи стопанства, са предвидени 330 500 лева или  7,79  %  от СВОМР, а за подмярката 

4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на 

малки стопанства“, адресирана към по-дребните ЗП – 0,14 % или 5920 лева от общата 

планирана сума по СВОМР. Към предприятията за преработката на селскостопански 

продукти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“ са насочени 4,86 % от общите средства, представляващи 7,48 % само от 

планираната сума по ПРСР. 

В съответствие със заявения по-нисък интерес към инвестиции в неземеделски 

дейности, но с цел насърчаване на диверсификацията на местната икономика и 

модернизиране на съществуващите микро предприятия за мярка 6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ са планирани 294 000 лева, които като дял 

представляват 6,93 % от общия финансов ресурс по стратегията, а само от средствата 

по ПРСР – 10,67 %. За обществена инфраструктура по мерки  7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ са планирани съответно 1 654 580 лева и 117 350 лева, 

които заедно са 41,78 % от общата стойност на СВОМР, а спрямо финансовия ресурс 

само от ПРСР са 64.32 %. Планираните средства за проекти по тези мерки отговарят на 

потребностите от подобряване на инфраструктурната среда в почти всички 35 

населени места от територията. 
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Фигурите представят дяловото разпределение на планираните финансови 
средства: 

 
 

Всички останали текстове от т.6 остават непроменени. 

 

В т.9 Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 
 създадени работни места:  

 

Променя се: 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

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

 създадени работни места: (не повече от 1 страница) 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 Общ размер на публичната помощ лева 3 442 
230 

Отчети на МИГ 

19 Проекти на публичния сектор брой 11 Отчети на МИГ 

 9.2. Индикатори по мерки: 

Наименование на 

мярката, подкрепена от 

ЕЗФРСР ПРСР – СВОМР 

ИЗТОЧНИК НА ДАННИ ЗА 

ИЗМЕРВАНЕ 

 
 

Име на индикатора 

 
 

Стойност 

4.1.
12%

4.1.2. 
0.21 %

4.2.
7,48%

6.4.
10,67%

7.2.
60.06%

7.5.
4,26%

19.05.
5,32 %

Дялово разпределение на 2754800 лева 
от ПРСР - по мерки само от ПРСР/ЕЗФРСР

4.1.
7,79%

4.1.2.
0.14% 4.2.

4,86%

6.4.
6,93%

7.2.
39.01%

7.5.
2,77%

19.05.
3,45%

3.9.
13,83%

1.7.
11,07%

2.1.
10,14%

Дялово разпределение на 4 241 230 лева от 
ПРСР, ОПНОИР и ОПРЧР по всички мерки от 

СВОМР

 
 

 

 

 

  

 

 

 

. 
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ПРСР, М07 Основни услуги и 

обновяване на селата в 

селските райони (член 20 от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

Общо публични разходи в лева 855 580,00 

Брой проекти, получили подкрепа 

за инвестиции в малка по

 мащаби 

инфраструктура 

 
19 

Брой подпомогнати обекти за 

образователна и

 социална 

инфраструктура 

 
6 

Брой жители, които се ползват от 15 000 

инфраструктура 

 

 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

подобрени услуги/инфраструктура  

Брой населени места в който има 

новоизградена или подобрена 

инфраструктура 
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И става: 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

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

 създадени работни места: (не повече от 1 страница) 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

1 Общ размер на публичната помощ лева 4 241 
230 

Отчети на МИГ 

19 Проекти на публичния сектор брой 11 Отчети на МИГ 

 9.2. Индикатори по мерки: 

Наименование на 

мярката, подкрепена от 

ЕЗФРСР ПРСР – СВОМР 

ИЗТОЧНИК НА ДАННИ ЗА 

ИЗМЕРВАНЕ 

 

 
Име на индикатора 

 

 
Стойност 

   
ПРСР, М07 Основни услуги и 

обновяване на селата в 

селските райони (член 20 от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

Общо публични разходи в лева 1 654 580 

Брой проекти, получили подкрепа 

за инвестиции в малка по

 мащаби 

инфраструктура 

 
20 

Брой подпомогнати обекти за 

образователна и

 социална 

инфраструктура 

 
8 
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Брой жители, които се ползват от 15 000 
 

 
 

 

 

 

 
 

    

инфраструктура 

 

 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

подобрени услуги/инфраструктура  

Брой населени места в който има 

новоизградена или подобрена 

инфраструктура 
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