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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КОТЕЛ,
СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ РД 50- 194/ 29. 11. 2016 ГОДИНА

Контекст
С приемането на 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., държавите членки следва да ползват в текущия
програмен период два от годишните бюджети, първоначално разпределени за
следващият програмен период 2021-2027. С оглед на факта, че Съюзът следва да
продължи да подкрепя развитието на селските райони през целия преходен период, се
предвижда страните да имат възможност да финансират своите удължени програми за
развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г.
Удължен е срока на продължителност на програмите, подпомагани от ЕЗФРСР, а
именно: срокът от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., определен в член 26,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се удължава до 31 декември 2022 г. Също
така, прилагането на ПРСР 2014-2020 се удължава с 2 календарни години, които важат
включително и за прилагане на правилото N+3. Крайният срок за извършване на
плащания по ПРСР 2014-2020 се удължава до 31.12.2025 г . На свое заседание на 10
март 2021 година Правителството на Република България одобри единадесето
изменениe на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г, прието та 16-то
заседание на Комитета на наблюдение на ПРС, проведено на 19.02.2021 година.. С
изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по
подхода Водено от общностите местно развитие. Средствата ще се използват през
преходния период 2021 – 2022 г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към
изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64
местни инициативни групи. С промените се предвижда осигуряване на финансов
ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване
на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични
средства и изпълнение до юни 2025 година. Във връзка с възможността за увеличение
на бюджета на СВОМР съгласно писмо изх. № 91- 232/08.04.2021г. на Ръководителя на
УО на ПРСР 2014-2020 е необходимо „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ в срок до
01.06.2021 г. да депозира в Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. писмено заявление по реда на чл. 14, ал. 1 от Споразумение № РД
50-194/29. 11. 2016 г. за изпълнение на СВОМР. В заявлението за операции по
подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, следва да бъде предвиден допълнителен
размер на финансовата подкрепа до 799 000 лева и за дейности по подмярка 19.4
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„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на
финансовата подкрепа до 114 000 лева.
Във връзка с гореизложеното на основание чл. чл. 42 т. 2 и т. 5 от Устава на
Сдружението, чл.18, ал.1 Споразумение № РД50-194/29.11.2016г, чл. 36 от ПМС 161 от
4 юли 2016 година и чл. 39 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г Управителният
съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Котел,
Сунгурларе и Върбица“ прави следните предложения за
Промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“,
изпълнявана по Споразумение № РД50-194/29.11.2016г.
1. Промени в т. 6 „Финансов план“, т. 6.1. „Индикативно разпределение на
средствата по програми/фондове и по мерки“:
Таблица:

Код на
мярката

Име на мярката

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

Общо за
периода на
стратегията
Лева

%

2 925000

50,65

4.1.

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

390 000

4.2.

Инвестиции в преработващия сектор/маркетинга/развитието

390 000

6.4.

Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности.

390 000

7.2.

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия

900 000

7.5.

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа 430 000
инфраструктура

7.6.

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване
и на културното и природното наследство на селата

100 000

8.6.

Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

200 000
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Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)

120

Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на
МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и
природно наследство

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

125 000

900 000
228 431,1
3

001-1

Достъп до заетост и обучения

001-3

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни 71 568,87
предприятия

001-4

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през
целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,
уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване
на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална
ориентация и валидиране на придобитите компетенции

200 000

002-1

Социално-икономическа
общности като ромите

200 000

002 -4

интеграция

на

маргинализирани

Насърчаване
на
социалното
предприемачество
и
на
професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост.

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

001 -1

15,57

Повишаване на конкурентноспособността на МСП на територията
на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл.
чрез диверсификация и алтернативни дейности

200 000

1 950 000 33,78

650 000
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002-1

Повишаване на производителността и експортния потенциал на
МСП на територията на МИГ

1 300 000

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

5 775000

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
24, 6 %
общностите местно развитие (25 на сто от общите публични
разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и
954 310
подмярка 19.4)

100
%

24,6

Се заменя с изменената в резултат на допълнително предвидени средства в частта
„Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)“: мярка 7.2 „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия“ , мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура“, ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР и 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)
Таблица:

Код на
мярката

Име на мярката

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

Общо за
периода на
стратегията
Лева

%

3 724000

56,65
%

4.1.

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

390 000

4.2.

Инвестиции в преработващия сектор/маркетинга/развитието

390 000

6.4.

Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности.

390 000

7.2.

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от

1309000
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възобновяеми източници и спестяване на енергия
7.5.

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа 820 000
инфраструктура

7.6.

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване
и на културното и природното наследство на селата

100 000

8.6.

Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

200 000

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

120

Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на
МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и
природно наследство

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

125 000

900 000
228 431,1
3

001-1

Достъп до заетост и обучения

001-3

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни 71 568,87
предприятия

001-4

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през
целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,
уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване
на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална
ориентация и валидиране на придобитите компетенции

200 000

002-1

Социално-икономическа
общности като ромите

200 000

002 -4

интеграция

на

маргинализирани

Насърчаване
на
социалното
предприемачество
и
на
професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост.

200 000

13,69
%
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Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 950 000

001 -1

Повишаване на конкурентноспособността на МСП на територията
на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл.
чрез диверсификация и алтернативни дейности

650 000

002-1

Повишаване на производителността и експортния потенциал на
МСП на територията на МИГ

1 300 000

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

6 574000

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
22,29%
общностите местно развитие (25 на сто от общите публични
разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и
1068310
подмярка 19.4)
Обосновка на разпределението на допълнителния финансов ресурс и правно
основание:
СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ планира допълнителна финансова подкрепа
на СВОМР от ЕЗФРЗ в максималния допустим размер на 799 000 лева по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” и 114 000 лв. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на
Стратегии за ВОМР“, в съответствие с писмо с изх. № 91-232/08.04.2021 г. относно
допълнително финансиране по подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ и
единадесето изменение на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, както
следва:
Допълнителните средства в размер на 799 000 лева се разпределят между две мерки от
Стратегията за ВОМР: мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на
енергия“ , мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. По мярка
7.2 са проведени приеми и първоначалният ресурс е усвоен и недостатъчен. По мярка
7.5 е идентифициран интерес за кандидатстване с проектни предложения.
Първоначално заложеният баланс на средствата в СВОМР: частните подмерки с
приблизително 46,84 % от разполагаемият финансов ресурс, а публичните мерки с
потенциални бенефициенти от публичния и нестопанския сектор съответно 53, 16 %,

29,66
%

100
%

22,2
9%
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ще бъде приблизително запазен. С планираното увеличение на финансовия ресурс
ресурс първоначално заложеният баланс на средствата в СВОМР ще бъде запазен като
за бизнес сектора се предвиждат приблизително 36,79%, а за публичния и нестопански
сектор 63,21%.
Чрез предложеното разпределение на допълнителния финансов ресурс се запазва
балансът и от гледна точка на заложените приоритети в стратегия за ВОМР на „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица“ които са общо 3 на брой. Планираното допълнително
финансиране допринася за постигането на всеки един от заложените 3 приоритета в
СВОМР:
1. Чрез увеличаване на ресурса по подмярка 7.2. с 409 000 лв. ще се спомогне в още
по - голяма степен развитието на динамична жизнена среда и подобряване
качеството на живот на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“
чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие
за инициативи от общ интерес. Финансовият ресурс попада в обхвата на
„Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на
територията, чрез популяризиране на територията, повишаване на
туристическата атрактивност и достъп до основни туристически обекти и
услуги“ и „Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията
на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията на МИГ“
от СВОМР. Въз основа на проведените приеми на проекти до момента е видно,
че именно по подмярка 7.2. интересът е най – голям, както и потенциалът за
реализиране на проекти. Подадени са общо 8 проектни предложения, „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица“ е одобрила 2 проекта, в процес на оценка са 2
като наличния финансов ресурс не е достатъчен за цялостно финансиране на
подадените проектни предложения. Проектите са насочени основно към
населени места на територията, различни от общинските центрове.
2. Чрез увеличаване на ресурса по подмярка 7.5. с 390 000 лв. ще развие
туристическия потенциал на територията на МИГ, чрез: превантивни мерки за
опазване на природните и културни забележителности; опазване и
популяризиране на природното и културно наследство на територията лесен
достъп до туристически обекти; създаване на възможности за целогодишен
туристически поток, чрез инвестиране в туристически услуги, вкл. алтернативен
и еко туризъм; промотиране на местната идентичност и продукти от местен
характер. Чрез увеличаване на ресурса по подмярка 7.5. ще се разнообрази и
подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители
на територията на МИГ. По този начин ще се насърчи растежа на доходите и
създаването на заетост на територията чрез подпомагане развитието на
туризъма, вкл. селския туризъм. Финансовият ресурс попада в обхвата на
„Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на
територията, чрез популяризиране на територията, повишаване на
туристическата атрактивност и достъп до основни туристически обекти и
услуги“ и „Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията
на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията на МИГ“
от СВОМР.
По мярката предстои обявяването на прием на проектни
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предложения. Наличният финансов ресурс е крайно недостатъчен за
финансиране на подготвените проектни предложения.
3. Увеличаване на финансовия ресурс по подмерки 7.2 и 7.5 ще допринесе за
неутрализиране на заплахите и опасностите, констатирани в СВОМР т.
„Заплахи, общи и за трите общини“: Депопулация на населените места, поради
липса на заетост; Задълбочаване на отрицателния миграционен баланс –
миграциите главно на младите хора ще продължат да оказват и в бъдеще
негативно влияние на останалите демографски параметри; Задълбочаване
социално-икономически упадък на селата – обезлюдяване и запустели земи;
Липса на активен инвестиционен интерес, както от страна на национални, така и
от чуждестранни инвеститори. По този начин ще бъде подпомогнат стопанския
сектор, което ще допринесе индиректно за реализирането на „Приоритет 2:
Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен
земеделски и горски сектор, както и повишаване конкурентноспособността
на местната икономика и възможностите за бизнес и устойчива трудова
заетост чрез производство на местни продукти и добавяне на стойност“ .
4. Увеличаването на финансовия ресурс по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия“ , мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване
в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура“ ще допринесе в пълна степен за постигане на
заложената в СВОМР „ВИЗИЯ: МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица
АТРАКТИВНО И ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ И
РАЗВИТИЕ, чрез съхранени културно - исторически ценности и традиции, с
конкурентоспособна местна икономика, базирана на силата и потенциала на
земеделието, туризма и развитието малък и среден бизнес, основаващи се на
запазена и здравословна природна среда, допринасяща за благополучието и
високото качество на живот на населението.“
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на
основание чл. 39, т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка
19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. „След подписване на споразумението промяна в
стратегията за ВОМР се допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата
нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма;“
2. Промени в т. 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на
средствата по програми и мерки:
Текстът:
„Разпределението на бюджета е обвързано с изведените приоритети за територията и
постигане на заложените общи и специфични цели.
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Най-голям ресурс (50,60% ) е отделен за мерки от ПРСР, които обслужват основните
цели и приоритети, а именно: развитието на туризъма и селско стопанство. Като
процентно съотношение се отделя най-голям бюджет по мярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия” а именно: 900 000 лева, защото прилагането на
дейностите по тази мярка е основополагащо за развитието на всички сектори и е от
основно значение за повишаване на жизнения стандарт като цяло. В допълнение,
изборът на бюджет е формиран и от идентифицираните нужди на потенциалните
кандидати, които във всички случаи са със обществено значение. С прилагането на тази
мярка и най-вече с оползотворения ресурс се очаква да се подкрепят читалищата,
спортните клубове и общините, обединени за постигане на визията – Територията на
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - атрактивно и привлекателно място за живеене и
развитие.“
Се заменя с текста:
„Разпределението на бюджета е обвързано с изведените приоритети за територията и
постигане на заложените общи и специфични цели.
Най-голям ресурс (56,65 %) е отделен за мерки от ПРСР, които обслужват основните
цели и приоритети, а именно: развитието на туризъма и селско стопанство. Като
процентно съотношение се отделя най-голям бюджет по мярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия” а именно: 1309000лева, защото прилагането на
дейностите по тази мярка е основополагащо за развитието на всички сектори и е от
основно значение за повишаване на жизнения стандарт като цяло. В допълнение,
изборът на бюджет е формиран и от идентифицираните нужди на потенциалните
кандидати, които във всички случаи са със обществено значение. С прилагането на тази
мярка и най-вече с оползотворения ресурс се очаква да се подкрепят читалищата,
спортните клубове и общините, обединени за постигане на визията – Тетиторията на
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - атрактивно и привлекателно място за живеене и
развитие.“
Обосновка и правно основание:
Обосновка: Предлаганите промени в раздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и
разпределението на средствата по програми и по мерки се извършват въз основа на
новите стойности и новата относителна тежест на подмерките в следствие на
промените в подраздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по
програми/фондове и по мерки от СВОМР.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР
2014 – 2020 г. „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР
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се допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или
във връзка с промяна на съответната програма;“

3. Промени в т. 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“, 9.1. „Индикатори за
цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително броя
създадени работни места“:
Таблица:
Разработването на система от ключови индикатори за оценка на СВОМР са съобразени със
съществуващите и възможни източници на информация и степента на важност за мониторинга и
оценката на СВОМР. Базовата стойност ще е нула за всички показатели, за да има обективна оценка
на постигнатите резултати. Източниците на информация за попълване базите данни за индикатори
на мониторинга ще са финалните отчети (ако е приложимо и междинни) на бенефициентите,
мониторинга и посещенията на място
Индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Изходен Брой проектни предложения,
консултирани от екипа на МИГ
Брой и стойност предложения за
проекти, подадени по СВОМР

120

стойно
ст
х

90

х

Брой и стойност на одобрените за
финансиране проекти

80

Брой и стойност финансирани
проекти по СВОМР
Брой и стойност на подадените
искания за плащане ( вкл.
авансово)
Брой и стойност на одобрените
искания за плащане ( вкл.
авансово)
Брой и стойност на успешно
приключилите проекти

80
110

5 775
000
5 775
000

110

5 775
000

80

5 775
000

Източник на
информация
Отчети на МИГ
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни за
индикатори на
мониторинга
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
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Брой подпомогнати предприятия:
микро, МСП

33

Х

Брой подпомогнати земеделски
стопани: за земеделски; за незем.
Дейности
Брой подпомогнати туристически
дейности/ обекти и стойност на
инвестицията
Частни инвестиции допълващи
публичната подкрепа за мерки по
ОПИК /лева/
Резултат Брой създадени работни места: по
населени места; по пол, възраст,
уязвими групи - общо

25

Х

10

х

Х

180000

Брой квалифицирани безработни
лица/наети лица

137

х

80

х

Брой новосъздадени предприятия

5

х

Брой стопанства въвели иновации

7

х

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

Годишен брой на туристите,
посещаващи подкрепените
туристически дейности / обекти 6.4
7.5/7.6/120
Население, което се ползва от
подобрените услуги с разбивка по
вид (деца; младежи; жени;
уязвими групи) 7.2/7.6

7300

х

15000

х

7 507
000

мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
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Брой организирани активни
граждански групи за опазване и
популяризиране на природното и
културно-историческо наследства
на територията по М120
Участие на жени, младежи, хора от
уязвими групи в инициативи за
опазване и популяризиране на
природното и културноисторическо наследства на
територията

5

х

500
х

База данни за
индикатори на
мониторинг/ отчети

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Се заменя с таблица:
Разработването на система от ключови индикатори за оценка на СВОМР са съобразени със
съществуващите и възможни източници на информация и степента на важност за мониторинга и
оценката на СВОМР. Базовата стойност ще е нула за всички показатели, за да има обективна оценка
на постигнатите резултати. Източниците на информация за попълване базите данни за индикатори
на мониторинга ще са финалните отчети (ако е приложимо и междинни) на бенефициентите,
мониторинга и посещенията на място
Индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР
Вид

Индикатор

Цел до 2025
Брой

Изходен Брой проектни предложения,
консултирани от екипа на МИГ
Брой и стойност предложения за
проекти, подадени по СВОМР

120

стойно
ст
х

90

х

Брой и стойност на одобрените за
финансиране проекти

80

Брой и стойност финансирани
проекти по СВОМР
Брой и стойност на подадените
искания за плащане ( вкл.
авансово)

80
110

Източник на
информация
Отчети на МИГ

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни за
индикатори на
мониторинга
6 574000 Регистър на
договорите
6 574000 База данни за
индикатори на
мониторинг
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Брой и стойност на одобрените
искания за плащане ( вкл.
авансово)
Брой и стойност на успешно
приключилите проекти

110

6
574000

80

6
574000

Брой подпомогнати предприятия:
микро, МСП

33

Х

Брой подпомогнати земеделски
стопани: за земеделски; за незем.
Дейности
Брой подпомогнати туристически
дейности/ обекти и стойност на
инвестицията
Частни инвестиции допълващи
публичната подкрепа за мерки по
ОПИК /лева/
Резултат Брой създадени работни места: по
населени места; по пол, възраст,
уязвими групи - общо

25

Х

10

х

Х

180000

Брой квалифицирани безработни
лица/наети лица

137

х

80

х

Брой новосъздадени предприятия

5

Брой стопанства въвели иновации

7

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

Годишен брой на туристите,
посещаващи подкрепените
туристически дейности / обекти 6.4

7300

х

х

7 507
000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
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7.5/7.6/120
Население, което се ползва от
подобрените услуги с разбивка по
вид (деца; младежи; жени;
уязвими групи) 7.2/7.6
Брой организирани активни
граждански групи за опазване и
популяризиране на природното и
културно-историческо наследства
на територията по М120
Участие на жени, младежи, хора от
уязвими групи в инициативи за
опазване и популяризиране на
природното и културноисторическо наследства на
територията

15000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

5

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/ отчети

500
х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Обосновка и правно основание:
Обосновка: Промяната се извършва заради увеличаването бюджета на СВОМР с
799 000 лв. в следствие на изменението на ПРСР 2014 – 2020 г.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР
2014 – 2020 г. „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР
се допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или
във връзка с промяна на съответната програма;“
4. Промени в т. 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“, 9.2 „Индикатори по
мерки“:
4.1.

Вид

Таблица
Индикатори по мярка 7.2
Индикатор
Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

Стойнос
т в лева

8

900000

Брой и стойност на одобрените
8
проекти
Брой и стойност финансирани
8
проекти по: по вид бенефициент, по
тип инфраструктура /спортна,

900000
900000

Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
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Вид

Индикатори по мярка 7.2
Индикатор
Цел до 2020

социална, образователна, свързана с
култура, зелени площи/
Брой успешно приключили проекти: 8
по вид бенефициент, по тип
инфраструктура /спортна, социална,
образователна, свързана с култура,
зелени площи/
Резултат Брой създадени работни места: по
7
пол, възраст, уязвими групи
Население, което се ползва от
подобрените услуги вкл.деца;
младежи; жени; уязвими групи

12 000

Източник на
информация

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

х

Се заменя с Таблица

Вид

Индикатори по мярка 7.2
Индикатор
Цел до 2025

Източник на
информация

Брой

Стойнос
т в лева

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

10

1 309000

Брой и стойност на одобрените
проекти
Брой и стойност финансирани
проекти по: по вид бенефициент, по
тип инфраструктура /спортна,
социална, образователна, свързана с
култура, зелени площи/
Брой успешно приключили проекти:
по вид бенефициент, по тип
инфраструктура /спортна, социална,
образователна, свързана с култура,
зелени площи/
Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими групи

10

1 309000

10

1309000

10

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

12

х

12 000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за

Население, което се ползва от

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Вид

Индикатори по мярка 7.2
Индикатор
Цел до 2025
подобрените услуги вкл.деца;
младежи; жени; уязвими групи

Източник на
информация
индикатори
на
мониторинг/финалн
и отчети

Обосновка: Промяната се извършва заради увеличаването бюджета на СВОМР с
799 000 лв. и увеличаване бюджета на подмярка 7.2. с 409 000 лв. в следствие на
изменението на ПРСР 2014 – 2020 г.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР
2014 – 2020 г. „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР
се допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или
във връзка с промяна на съответната програма;“
4.2.

Вид

Таблица
Индикатори по мярка 7.5
Индикатор
Цел до 2020
Брой

Стойнос
т в лева

7

430 000

Брой и стойност на одобрените
7
проекти
Брой и стойност финансирани
7
проекти
Брой успешно приключили проекти: 7

430 000

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи
Годишен брой на туристите,
посещаващи туристическите
обекти

430 000
х

5

х

5000

х

Се заменя с Таблица
Индикатори по мярка 7.5

Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Вид

Индикатор

Цел до 2025
Брой

Стойнос
т в лева

7

820 000

Брой и стойност на одобрените
7
проекти
Брой и стойност финансирани
7
проекти
Брой успешно приключили проекти: 7

820 000

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи
Годишен брой на туристите,
посещаващи туристическите
обекти

820 000
х

5

х

5000

х

Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг

Обосновка: Промяната се извършва заради увеличаването бюджета на СВОМР с
799 000 лв. и увеличаване бюджета на подмярка 7.5. с 390 000 лв. в следствие на
изменението на ПРСР 2014 – 2020 г.
Правно основание: Предложените промени са допустими и се извършват на основание
чл. 39, т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР
2014 – 2020 г. „След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР
се допуска само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или
във връзка с промяна на съответната програма;“
Промяна на финасовия ресурс за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегии за ВОМР“ Предвижда се от страна на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица“ да бъде заявен пред УО на ПРСР 2014-2020 допълнителен
размер на финансовата подкрепа по подмярка 19.4. в размер на 114 000,00 лева към
одобрените с Допълнително споразумение към Заповед № РД50-194/29.11.2016г и на
Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. 954 310,00 лева безвъзмездна финансова
помощ. С това общият размер на безвъзмездната финансова помощ за дейности по
подмярка „19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ се променя
на 1 068310 ,00 лева.
Индикаторите за резултат по съответните мерки /т. 9.2. Индикатори по мерки/ ще
бъдат променени след провеждане на общественото обсъждане в съответствие с
окончателното финансово разпределение на допълнителните средства по мерките
от Стратегията, направено съобразно постъпилите и анализирани становища,
предложения и коментари.

