ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ПАВЛИКЕНИ- ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”
Изменението на Стратегията ВОМР се инициира в резултат на единадесетото 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). На всички Местни инициативни групи 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 за дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за
ВОМР – 114 000 лв. Тези средства се предоставят във връзка с изпълнение 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.
Допълнителните средства ще осигурят финансов ресурс при обявяване на приеми за
кандидатстване с проектни предложения през преходния период 2021 –2022г.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в
рамките на изменението, е до юни 2025 година.
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 свързаните с това промени.
След направен обстоен анализ на потребностите от допълнителни финансови средства в
мерките по ПРСР от СВОМР, Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени - Полски
Тръмбеш” предлага да бъде използвана тази възможност и на свое заседание реши да обяви
обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите мерки от
Стратегията за ВОМР на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.
С оглед на гореизложеното „МИГ Павликени - Полски Тръмбеш” изготви проект за
разпределение на допълнителните 799 000 ,00 лв. по мерки, както следва:
Код на
мярката

Наименование на мярката

Разпределение на
средствата в лева

4.1.

„Инвестиции в земеделски стопанства”

150 000,00

6.4

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

139 000,00

7.2

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

510 000,00

Общо:

799 000,00

Отражение на предложената промяна в Стратегията за водено от общностите местно
развитие на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш:
Финансов план:
Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:

ПРОЕКТ!

Код на
мярката

Име на мярката

БИЛО

СТАВА

Общо за
периода на
стратегията
лева

Общо за
периода на
стратегията
лева

4.1

„Инвестиции в земеделски стопанства”

550 000,00

700 000,00

6.4

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”

600 000,00

739 000,00

7.2

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

800 000,00

1 310 000,00

След разпределението на средства по конкретните мерки, финансовия план на СВОМР
ще придобие следния вид:
6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията-било
лева

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

Общо за периода на
стратегията-става
%

лева

%

2 933 745,00

54,36%

3 732 745,00

60,25%

МИГ 4.1

„Инвестиции в земеделски
стопанства”

550 000,00

10,19 %

700 000,00

11,30%

МИГ 4.2

„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“

350 000,00

6,49 %

350 000,00

5,65 %

МИГ 6.4

„Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности”

600 000,00

11,12 %

739 000,00

11,92 %

6. Финансов план:

МИГ 7.2

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

800 000,00

14,82 %

1 310 000,00

21,14 %

МИГ 7.5

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

400 000,00

7,41 %

400 000,00

6,46 %

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

0,00

0%

0,00

0%

233 745,00

4,33 %

233 745,00

3,77 %

4,33 %

233 745,00

3,77 %

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

МИГ 01

МИГ 06

„Опазване, съхранение и
валоризация на културното и
природното наследство на
територията на общините
Павликени и Полски
Тръмбеш.“
Мерки, финансирани от
ОПОС (ЕФРР)

0,00

0%

0,00

0%

Мерки, финансирани от
ОПНОИР (ЕФРР)

977 000,00

18,10 %

977 000,00

15,77 %

18,10 %

977 000,00

15,77 %

27,54 %

1 486 000,00

23,98 %

7,41 %

400 000,00

6,46 %

„Осигуряване на достъп до
качествено образование в
малките населени места и в
трудно достъпните райони
Мерки, финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ)

МИГ 02

233 745,00

„Местни инициативи за
заетост на територията на

977 000,00

1 486 000,00
400 000,00

6. Финансов план:
общините Павликени и
Полски Тръмбеш”

МИГ 03

„По-добро здраве и
работоспособност на заетите
лица в предприятията на
територията на общините
Павликени и Полски
Тръмбеш“.

336 000,00

6,23%

336 000,00

5,42%

МИГ 04

„Социални иновации за
активно социално включване”

450 000,00

8,34 %

450 000,00

7,26 %

МИГ 05

„Насърчаване на социалното
предприемачество за заетост
на уязвими групи на пазара на
труда“

300 000,00

5,56 %

300 000,00

4,84 %

Мерки, финансирани от
ОПИК (ЕФРР)

0,00

0%

0,00

0%

Мерки, финансирани от
ПМДР (ЕФМДР)

0,00

0%

0,00

0%

5 396 745,00

100%

6 195 745,00

100%

977 800,00

25 %

1 091 800,00

22,63 %

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА
СТРАТЕГИЯ:
Текущи разходи и
популяризиране на
стратегия за водено от
общностите местно
развитие
(25% от общите публични
разходи от ЕЗФРСР,
включващи разходите по
подмярка 19.2 и подмярка
19.4=2933745+977 800=3 911
545)

Обосновка и мотиви:
За периода от април 2018 до април 2021 г. от СВОМР са усвоени 67,50 % от средствата на
Стратегията, като са подадени над 60 проектни предложения. На този етап има отворени за
кандидатстване мерки, с които процента на усвояемост на средствата и броя на подадените

проектни предложения ще се повиши. Тези данни са показателни за желанието на
бенефициентите за развитие на местната икономика и общност чрез реализиране на проектни
предложения, финансирани от „МИГ Павликени - П. Тръмбеш“.
Управителния съвет извърши разчет на допълнителните средства и предлага същите да се
разпределят към гореописаните мерки - 4.1, 6.4 и 7.2. Така предложеното разпределение е
направено въз основа на отчетения висок интерес на местната общност към проведения
прием по конкретните мерки. Към настоящият момент, след втори прием, по мярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства” има одобрени проекти предложения, за които не
достига финансов ресурс. По мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
тече втори прием и се очаква голям брой подадени проектни предложения. Част от
допълнителния ресурс е разпределен и към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, в
която финансовия ресурс е изчерпан.
Тъй като допълнителния финансов ресурс, който МИГ може да присъедини е само със
средства от ПРСР, в настоящия разчет не е включена информация за мерките в СВОМР от
ОПРЧР и ОПНОИР.
Предложеното разпределение на средствата се очаква да повлияе балансирано върху
изпълнението на целите на стратегията за Водено от общностите местно развитие и ще
рефлектира върху изпълнението на всички цели на СВОМР, а именно, върху:
Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика
за постигане на интелигентен растеж и развитие на местното производство и услуги.
Приоритет 1.1.
Развитие на модерни и конкурентоспособни земеделски стопанства и преработващи
селскостопанска продукция предприятия.
Приоритет 1.2.
Стимулиране на предприемаческите дейности и разнообразяване на бизнеса чрез
инвестиции в местния туризъм, занаятчийство и дребно производство.
Стратегическа цел 2:
Подобряване на средата за живот чрез развитие на инфраструктурата, разгръщане на
потенциала на културното и природното наследство и възможностите за туризъм.
Приоритет 2.1.
Подпомагане на инвестиции в инфраструктура, насърчаващи икономическото
съживяване, социалното и културно развитие на населените места.

