ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и
промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ
Белово, Септември, Велинград и промяна в Устава на МИГ.
Дата на откриване: 28.04.2021г.

Дата на приключване: 20.05.2021г.

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г.
или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно
развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период 2021-2022 г. Те са
предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на Стратегията за ВОМР с над
900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година.
Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълненние 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 на Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на замеделието
(ЕФГЗ) през 2021г. и 2021г. и за измененение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (EC) №1306/2013 и
(ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021г. и 2022г. и Регламент
(ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021г. и
2022г.
За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да кандидатства е до
799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за
дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.
За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на
обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на
средствата по мерки и свързани с това промени.
Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ предлага да бъде използвана тази
възможност и със свои решения № 223/28.04.2021г. открива процедура за промяна на СВОМР, като
обявява обществено обсъждане за разпределение на средства към приложимите мерки от
Стратегията за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград и промяна в минималния и
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максималния размер на БФП и минималния и максималния размер на общо допустимите разходи
по проекта.
Промяната е допустима на основание чл.18 от Споразумение РД 50-195/29.11.2016г. по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ на ПРСР 2014-2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020,
Управляващия орган на ОП “Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 и Управляващия
орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020.
С оглед гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма
за намерение в срок до 20.05.2021г на електронна поща migvsb@abv.bg, по пощата или в
офиса на сдружението на адрес гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А. Постъпилите предложения ще
се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СВОМР НА МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ,
ВЕЛИНГРАД
Обосновка и мотиви:
Предложението за промяна е изготвено като са съблюдавани следните основни моменти:
-

Процентно съотношение на средствата по мерки при одобрение на Стратегията за
ВОМР;

-

Цели и приоритети на Стратегията за ВОМР;

-

Изпълнение и неизпълнени индикатори по Стратегията за ВОМР;

-

Интерес на кандидатите по мерките от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР
При така предложената промяна:

 Средствата се разпределят балансирано към всички сектори на територията на МИГ
(стопански, нестопански и публичен) с цел да се осигури балансирано развитие на
територията.
 Предложеното разпределение на средствата се очаква да повлияе балансирано върху
изпълнението на целите на стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 Предложеното разпределение на средства не противоречи на целите и приоритетите на
Стратегията и се очаква да рефлектира върху изпълнението на всички цели на СВОМР, а
именно, върху:
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА,
НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ
Приоритет 1 - Постигане на устойчив икономически растеж и създаване на заетост
Специфична цел 1.2 „Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и
заетост на населението извън земеделието“ – предвидено е разпределение на средства по Мярка
6.4.1 /ПРСР/ „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
Приоритет 2 - Повишаване на конкурентоспособността на земеделието и преработващата
промишленост
Специфична цел 2.1 „Подобряване ефективността на земеделските стопанства“ –
предвидено е разпределение на средства по Мярка 4.1.1 /ПРСР/

„Подкрепа за инвестиции в

земеделски стопанства”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Приоритет 4 - Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за
населението
Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за населението“ предвидено е разпределение на средства по Мярка 7.2 /ПРСР/
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“
Приоритет 5 - Развитие на туристическите ресурси и многофункционална туристическа
инфраструктура
Специфична цел 5.1 „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции“ предвидено е разпределение на средства по Мярка 7.5 /ПРСР / „Инвестиции за публично ползване
в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Специфична цел 5.2 „Валоризация на природното и културно наследство и ефективни
маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация“ - предвидено е разпределение
на средства по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно
наследство и традиции“.
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Със свое решение № 223/28.04.2021г. УС предлага следния вариянт за разпределение на
допълнителните 799 000 лв. по подмярка 19.2 и мотивирано обосновава своето предложение:

4

Процентно
разпределение
на
допълнителни
средства
5

%

799 000,00

%

300 000,00

10,23

50 000,00

6,26

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“

100 000,00

3,41

0,00

0,00

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна
подкрепа за неземеделски
дейности“

1 000 000,00

34,09

408 000,00

51,06

Мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби
инфраструктура“

1 200 000,00

40,90

300 000,00

37,55

233 745,00

7,97

30 000,00

3,75

100 000,00

3,41

11 000,00

1,38

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Първоначално
Договорен бюджет

1

2

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

2 933 745,00

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“

Мярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“

Процентно
разпределение
на първоначален
бюджет

Предложение за
разпределение за
допълнителни средства

Мерки, извън обхвата на
мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи
на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
Мярка 21 „Съхраняване,
развитие и валоризиране на
специфичните местни
идентичности и местната
култура“
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За дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“
към Споразумение № РД 50-189 от 29.11.2016г. да бъдат добавени 114 000,00 лева допълнителна
финансова подкрепа.
Със свое решение № 223/28.04.2021г. УС предлага следните промени в финансовите
параметри на мерките от ПРСР заложени в СВОМР:
Мерки, финансирани
от ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)

Първоначално Договорени финансови
параметри

Предложение за промяна в финансови
параметри

1

2

3

Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв
Мярка 7.2 „Инвестиции
Максимален размер на БФП - 390 000,00 лв
в създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малка по
Минамален размер на общо допустимите разходи
мащаби
по проект - 20 000,00 лв.
инфраструктура“

Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв

Максимален размер на БФП - 100 000,00 лв

Минамален размер на общо допустимите
разходи по проект - 20 000,00 лв.

Максимален размер на общо допустимите разходи Максимален размер на общо допустимите
по проект - 390 000,00 лв.
разходи по проект - 100 000,00 лв.

Минимален размер на БФП - 30 000,00 лв.

Мярка 7.5 „Инвестиции Максимален размер на БФП - 80 000,00 лв.
за публично ползване в
инфраструктура за
отдих, туристическа
Минамален размер на общо допустимите разходи
инфраструктура“
по проект - 30 000,00 лв.

Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв.

Максимален размер на БФП - 10 000,00 лв.

Минамален размер на общо допустимите
разходи по проект - 5 000,00 лв.

Максимален размер на общо допустимите разходи Максимален размер на общо допустимите
по проект - 80 000,00 лв
разходи по проект - 10 000,00 лв.

Мярка 21
„Съхраняване, развитие Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв
и валоризиране на
специфичните местни
идентичности и
местната култура“
Максимален размер на БФП - 20 000,00 лв

Минимален размер на БФП - 2 000,00 лв.

Максимален размер на БФП - 5 000,00 лв.
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Минамален размер на общо допустимите разходи
по проект - 5 000,00 лв.

Минамален размер на общо допустимите
разходи по проект - 2 000,00 лв.

Максимален размер на общо допустимите разходи Максимален размер на общо допустимите
по проект - 20 000,00 лв.
разхои по проект - 5 000,00 лв.

Управителният съвет на МИГ със свое решения № 224/28.04.2021г. открива процедура за промяна
на Устава на МИГ, както следва:
Раздел VI. Органи на управление и

Раздел VI. Органи на управление и

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се

поставя на мястото за обявление на сградата,

поставя на мястото за обявление на сградата, където

където се намира управлението на сдружението,

се намира управлението на сдружението, най-малко

най-малко един месец преди насроченият ден.

седем дни преди насроченият ден.

Раздел VI. Органи на управление и

Раздел VI. Органи на управление и

представителство, чл. 29, ал. 1 – Управителният

представителство, чл. 29, ал. 1 – Управителният

съвет се свиква на заседания най- малко един път

съвет се свиква на заседания най- малко един път на

на три месеца.

три месеца. Заседанията се провеждат
присъствено, неприсъствено чрез гласуване по
телефона или чрез използване на онлайн
платформи.

Раздел VI. Органи на управление и

Раздел VI. Органи на управление и

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на

Управителният съвет е редовно, ако на него

Управителният съвет е редовно, ако в него вземат

присъстват най-малко от 2/3 от членовете му.

участие най-малко от 2/3 от членовете му.

Раздел VI. Органи на управление и

Раздел VI. Органи на управление и

представителство, чл. 30, ал.2 – за присъстващ се

представителство, чл. 30, ал.2 – за участващ в

счита и този член, с когото е установена

неприсъствено заседание се приема този член, с

двустранна или друга връзка, позволяваща

когото е установена двустранна или друга връзка,

установяване на самоличността му и участието му

позволяваща установяване на самоличността му и

в дискусията. Гласуването на този член се

участието му в дискусията. Гласуването на този

удостоверява с подпис в протокола на

член се удостоверява с подпис в протокола на

ръководещият заседанието.

ръководещият заседанието.

Раздел VI. Органи на управление и

Раздел VI. Органи на управление и

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният
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съвет може да взема решения и неприсъствено, ако

съвет може да взема решения и неприсъствено, като

протоколът с решенията бъде подписан без

протоколът с решенията се подписва от всички

възражения от всички членове на

членове взели участие в заседанието.

Управителният съвет.
Раздел V. Имущество и финансови средства, чл. 13,

Раздел V. Имущество и финансови средства, чл. 13,

ал.2, буква Б – Юридически лица, представители

ал.2, буква Б – Юридически лица, представители на

на стопанският сектор – 50,00 лв.

стопанският сектор – 20,00 лв.
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