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ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СВОМР  

НА МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

 

Предложението за промяна е изготвено като са съблюдавани следните основни моменти: 

- Изпълнение на мерките от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, 

финансирани от ПРСР 2014-2020г. към 31.05.2021г. 

- 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: 

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 
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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“. 

 

 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: 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 
Първоначално 

Договорен бюджет 

  

Предложение за 

разпределение за 

допълнителни средства 

Процентно 

разпределение 

на допълнителни 

средства 

Процентно 

разпределение 

на първоначален 

бюджет 

1 2   4 5 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 933 745,00 % 799 000,00 % 

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
300 000,00 10,23 50 000,00 6,26 
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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 

Мярка 7.5  „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

233 745,00 7,97 30 000,00 3,75 

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“ 

100 000,00 3,41 11 000,00 1,38 

 

По мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е предвидено да бъдат заложени 

50 000,00 лв. При проведените приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен интерес по 

мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 проектни предложения на стойност, надвишаваща 

бюджета по мярката.  

Бюджет по Мярка 4.1.1 (в лева) 300 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 5 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 890 614.96 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 475 077.48 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 3 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 405 047.98 

Общ брой резервни проектни предложения 1 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 120 327.48 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 4.1.1 (в лева) 10 635,00 
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Остатъчен финансов ресурс по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ от СВОМР е 10 635,00 лв., като сума е изключително малка за реализиране на проект. 

Залагането на допълнителни средства по мярката ще позволи в най-пълна степен усвояването на 

остатъчния финансов ресурс след проведените приеми. 

Залагането на допълнителни средства по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ допринася за изпълнение на целите и приоритетите от СВОМР, в частност: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, 

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, Приоритет 2 - Повишаване 

на конкурентоспособността на земеделието и преработващата промишленост, Специфична цел 2.1 

„Подобряване ефективността на земеделските стопанства“. Залагането на средстава по мярка 4.1.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ е продиктувано и от необходимостта от постигане на 

неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ Индикатори за цялостното прилагане на 

стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Изпълнението на индикаторите по мярката към31.05.2021г. на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 3 

3 100,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 3 

3 100,00% 

Общ обем на инвестициите Лева 600 000 
540 170,00 90,03% 

Брой, подпомогнати стопанства от 

животновъдния сектор 
Брой 2 

1 50,00% 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
% 40 

  0,00% 

Брой стопанства, въвели нов продукт 

или технология 
Брой 2 

1 50,00% 

Създадени нови насаждения Дка 100   0,00% 

Брой проекти с добавена стойност 

към земеделски продукти 
Брой 1 

1 100,00% 

Създадени работни места Брой 4 4 100,00% 
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Залагаме и следната промяна в изходните индикатори на база заложените допълнителни 

средства: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 4 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ обем на инвестициите Лева 600 000 650 000 

Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор Брой 2 2 

Дял на младите фермери, финансирани по мярката % 40 40 

Брой стопанства, въвели нов продукт или технология Брой 2 2 

Създадени нови насаждения Дка 100 100 

Брой проекти с добавена стойност към земеделски 

продукти 
Брой 1 1 

Създадени работни места Брой 4 5 

 

По мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ не се 

предлага да бъдат залагани допълнителни средства. При проведените приеми от МИГ Белово, 

Септември, Велинград е отчетен слаб интерес по мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 само две 

проектни предложения. Това обстоятелство се потвърждава и от проведените консултации и 

информационни срещи от МИГ Белово, Септември, Велинград.  

Бюджет по Мярка 4.2.1 (в лева) 100 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 2 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 408 016.57 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 200 000.00 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 1 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 100 000.00 

Общ брой резервни проектни предложения 1 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 79 300.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 4.2.1 (в лева) 0.00 
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И двете подадени проектни предложения по процедурата са одобрени от МИГ, като едното 

е предложено за финансиране, а другото е със статус „Резерва“. При изпълнение на проекта МИГ 

Белово, Септември, Велинград постига изпълнение на всички специфични за мярката индикатори. 

Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни предложение 

може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 1 
1 100,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 1 

1 100,00% 

Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ 
Лева 200 000 200534,93 

100,27% 

Брой предприятия, въвели нов продукт 

или технология 
Брой 1 

1 100,00% 

Модернизирани предприятия Брой 1 1 100,00% 

Създадени работни места Брой 3 4 133,33% 

 

По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е предвидено да бъдат 

заложени 408 000,00 лв. При проведените приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен 

изключително висок интерес по мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 проектни предложения на 

стойност, далеч надвишаваща бюджета по мярката.  

Бюджет по Мярка 6.4.1 (в лева) 1 000 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 16 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 2 988 932.91 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 2 241 699.72 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 5 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 730 765.49 

Общ брой резервни проектни предложения 3 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 780 196.15 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 6.4.1 (в лева) 269 234,51 
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Наличен финансов ресурс след провеждане на първи прием по процедурата е 269 234,51 лв. 

и към настоящият момент МИГ не може де предприеме действия по неговото усвояване, тъй като е 

необходимо ДФЗ да оцени всички одобрени от МИГ проектни предложения. Залагането на 

средства по мярката ще позволи в най-пълна степен усвояването на остатъчния финансов ресурс 

след проведените приеми. На база проведени консултации информационни срещи при реализиране 

на стратегията може да се обобщи, че това е мярката с най-висок интерес от местната общност. С 

включване на допълнителни средства ще се подкрепи местният бизнес и/или ще се създаде нов 

такъв, както и ще се създаде заетост. Това е мярката, която в най-висока степен от всички мерки 

води до създаване на нови работни места, с което ще се постигне намаление на увеличената 

безработица вследствие на разпространението на КОВИД 19. Залагането на допълнителни средства 

по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ допринася за изпълнение на 

целите и приоритетите от СВОМР, в частност: 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“. Залагането на средстава по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“ е продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към 

момента индикатори, в т.ч. 1/ Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ 

Индикатори по 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Изпълнението на 

индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни предложение може да бъде 

проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 8 7 87,50% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 8 

7 87,50% 

Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ 
Лева 1 250 000 

1 298 466,17 103,88% 

Брой подпомогнати нови туристически 

дейности 
Брой 4 

1 25,00% 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 500 000 
40395,57 8,08% 
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Брой подпомогнати бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги  
Брой 4 

5 125,00% 

Обем на инвестициите в нови, не 

туристически услуги 
Лева 300 000 

472 813,98 157,60% 

Брой подпомогнати нови дейности в 

стопанствата 
Брой 4 

1 25,00% 

Брой реализирани иновации – нова услуга 

за територията 
Брой 1 

4 400,00% 

Подпомогнати микропредприятия в сферата 

на техническите услуги 
Брой 2 

2 100,00% 

Общ брой създадени работни места  Брой 14 
19 135,71% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 8 10 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 8 10 

Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/ Лева 1 250 000 1 658 000 

Брой подпомогнати нови туристически дейности Брой 4 4 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 500 000 500 000 

Брой подпомогнати бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги  
Брой 4 6 

Обем на инвестициите в нови, не туристически 

услуги 
Лева 300 000 450 000 

Брой подпомогнати нови дейности в стопанствата Брой 4 4 

Брой реализирани иновации – нова услуга за 

територията 
Брой 1 1 

Подпомогнати микропредприятия в сферата на 

техническите услуги 
Брой 2 2 
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Общ брой създадени работни места  Брой 14 17 

 

По мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ е предвидено да бъдат заложени 300 000,00 лв. При 

проведените приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен висок интерес по мярката и 

са регистрирани в ИСУН 2020 проектни предложения на стойност, надвишаваща бюджета по 

мярката.  

 

Бюджет по Мярка 7.2 (в лева) 1 200 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 9 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 2 308 349.23 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 2 308 349.23 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 6 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 1 165 670.99 

Общ брой резервни проектни предложения 0 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 0.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.2 (в лева) 34 329.01 

 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР: 34 329.01лв. и 

МИГ е стартирал процедура за отваряне на прием на проектни предложения в края на месец юни 

2021г. Инфраструктурните проекти в публичният сектор носят най-големи обществени изгоди. От 

тях се ползват най-голям брой жители на територията на МИГ. Техните цели са насочени към 

повишаване на общественото благосъстояние, а ефективността им се свързва, както с повишеният 

икономически растеж и подобреното качество на обществените услуги, така и с рационалното 

използване на бюджетните ресурси. Залагането на допълнителни средства по Мярка 7.2 

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

инфраструктура“ допринася за изпълнение на целите и приоритетите от СВОМР, в частност: 

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 
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населението“. Залагането на средстава по мярка Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 

продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 7.2 

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

инфраструктура“. Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 

 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 
6 150,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 

4 133,33% 

Общ размер на инвестициите Лева 1 200 000 1 195 036,33 99,59% 

Брой проекти за изграждане/подобряване 

на сгради, свързани с предоставяне на 

обществени услуги 

Брой 1 

  0,00% 

Изградени или ремонтирани детски и 

спортни площадки 
Брой  3 

  0,00% 

Заведения за социални услуги с 

подобрена база 
Брой 1 

  0,00% 

Подобрени младежки и спортни 

центрове 
Брой 1 

  0,00% 

Подобрени културни центрове Брой 2 2 100,00% 

Подменени улични осветителни тела Брой 40 
  0,00% 

Създадени работни места  Брой 4   0,00% 

Население, облагодетелствано от дребно 

мащабните инвестиции 
Брой 30000 

34335 114,45% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 7 
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Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ размер на инвестициите Лева 1 200 000 1 500 000 

Брой проекти за изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с предоставяне на обществени 

услуги 

Брой 1 1 

Изградени или ремонтирани детски и спортни 

площадки 
Брой  3 3 

Заведения за социални услуги с подобрена база Брой 1 1 

Подобрени младежки и спортни центрове Брой 1 1 

Подобрени културни центрове Брой 2 2 

Подменени улични осветителни тела Брой 40 40 

Създадени работни места  Брой 4 4 

Население, облагодетелствано от дребно 

мащабните инвестиции 
Брой 30000 30000 

 

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

инфраструктура“ е предвидено да бъдат заложени 30 000,00 лв. При проведените приеми от МИГ 

Белово, Септември, Велинград е отчетен интерес по мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 

проектни предложения на стойност, която напълно покрива бюджета по мярката.  

 

Бюджет по Мярка 7.5 (в лева) 233 745.00 

Общ брой подадени проектни предложения 3 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 217 990.19 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 217 990.19 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 3 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 208 974.99 

Общ брой резервни проектни предложения 0 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 0.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.5 (в лева) 24 770,01 

 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР: 24 770,01 лв. В одобрената 

СВОМР минимална стойност на допустимите разходи е 30 000 лв., а интензитетът на БФП е 100%. 

Залагането на средства по мярката ще позволи в най-пълна степен усвояването на остатъчния 
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финансов ресурс след проведените приеми. Най-силна страна за развитие на територията на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград е туризма на база наличието на множество минерални води, био 

разнообразие, съхранена природа, разнообразен релеф. По време на проведените консултации и 

информационни срещи е отчетен интерес по мярката, като същевременно считаме, че 

инфраструктурата за отдих, туристическата инфраструктура е приоритетна за територията на МИГ. 

Залагането на допълнителни средства по Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ допринася за изпълнение на целите и 

приоритетите от СВОМР, в частност: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, Приоритет 5 - Развитие на 

туристическите ресурси и многофункционална туристическа инфраструктура, Специфична цел 5.1 

„Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции“. Залагането на средстава по Мярка 7.5  

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

продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 7.5  

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

Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни предложение 

може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 3 
3 100,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 

3 100,00% 

Общ размер на инвестициите Лева 233 745 208 974,99 89,40% 

Брой посетители на подкрепените 

атракции  
Брой 10 000 

7000 70,00% 

Брой развити туристически 

атракции/обекти 
Брой 2 

1 50,00% 

Брой туристически или посетителски 

центрове, подпомогнати по мярката 
Брой 1 

1 100,00% 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Удовлетвореност на посетителите от 

атракциите и информационните услуги 
% 80 

100 125,00% 

Население, облагодетелствано от 

инвестициите в туризма 
Брой 30000 

9997 33,32% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 3 6 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ размер на инвестициите Лева 233 745 263 745 

Брой посетители на подкрепените атракции  Брой 10 000 10 000 

Брой развити туристически атракции/обекти Брой 2 2 

Брой туристически или посетителски центрове, 

подпомогнати по мярката 
Брой 1 1 

Удовлетвореност на посетителите от атракциите и 

информационните услуги 
% 80 80 

Население, облагодетелствано от инвестициите в 

туризма 
Брой 30000 30000 

 

По Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“ е предвидено да бъдат заложени 11 000,00 лв. При проведените 

приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен интерес по мярката и са регистрирани в 

ИСУН 2020 проектни предложения на стойност, която напълно покрива бюджета по мярката.  

 

Бюджет по Мярка 21 (в лева) 100 000.00 

Общ брой подадени проектни предложения 10 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 111 967.94 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 111 967.94 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 9 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 97 770.33 

Общ брой резервни проектни предложения 0 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 0.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 21 (в лева) 2 229,67 
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Остатъчен финансов ресурс по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“ от СВОМР: 2 229,67 лв., като в 

допълнение, вследствие на отказ от изпълнение на подписан АДБФП по мярката се освобождава 

ресурс от още 6800,00 лв.. Залагането на средства по мярката ще позволи в най-пълна степен 

усвояването на остатъчния финансов ресурс след проведените приеми. 

По време на проведените консултации и информационни срещи е отчетен интерес по 

мярката, като същевременно считаме, че съхраняването, развитието и валоризирането на 

специфичните местни идентичности и местната култура са приоритетни за територията на МИГ. 

Залагането на допълнителни средства по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“ допринася за изпълнение на целите и 

приоритетите от СВОМР, в частност: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, Приоритет 5 - Развитие на 

туристическите ресурси и многофункционална туристическа инфраструктура, Специфична цел 5.2 

„Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на 

територията като туристическа дестинация“. Залагането на средстава по Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ е 

продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната 

култура“. Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 
9 225,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 4 

9 225,00% 

Общ размер на инвестициите Лева 100000 103 767,94 103,77% 

Организирани и проведени фестивали и 

събития, свързани с местното културно 

наследство 

Брой 2 

3 150,00% 
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Възстановени и подобрени обекти от 

културно -историческото наследство 
Брой 1 

1 100,00% 

Проучвания, свързани с културно 

наследство 
Брой 1 

1 100,00% 

Създадени или обновени исторически 

сбирки 
Брой 1 

1 100,00% 

Проведени маркетингови и рекламни 

кампании и събития, свързани с 

валоризацията на местното културно 

наследство и местните идентичности 

Брой 2 

1 50,00% 

Събития, свързани със съхраняване и 

популяризиране на местните 

идентичности  

Брой 3 

37 1233,33% 

Удовлетвореност на посетителите от 

проведените събития 
% 80 

90 112,50% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 8 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 4 4 

Общ размер на инвестициите Лева 100000 111000 

Организирани и проведени фестивали и събития, 

свързани с местното културно наследство 
Брой 2 3 

Възстановени и подобрени обекти от културно -

историческото наследство 
Брой 1 1 

Проучвания, свързани с културно наследство Брой 1 1 

Създадени или обновени исторически сбирки Брой 1 1 

Проведени маркетингови и рекламни кампании и 

събития, свързани с валоризацията на местното 

културно наследство и местните идентичности 

Брой 2 4 

Събития, свързани със съхраняване и 

популяризиране на местните идентичности  
Брой 3 4 

Удовлетвореност на посетителите от проведените 

събития 
% 80 80 
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Изпълнението на общите за СВОМР индикатори на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка 

Цел за 

периода 2014 – 

2020 според 

СВОМР 

Постигнато  Изпълнение  

Брой проекти, финансирани по 

Стратегията 
Брой 45 51 

113,33% 

Брой подадени заявления за 

подпомагане  
Брой 65 82 

126,15% 

Брой на одобрените заявения Брой 45 51 113,33% 

Стойност на одобрените заявления Лева 8 200 000 8 022 253,37 97,83% 

Брой на сключените договори Брой 60 35 58,33% 

Стойност на сключените договори Лева 8000000 4164748,67 52,06% 

Стойност на изплатените проекти Лева 6500000 2 618 141,71 40,28% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 40 

41 102,50% 

Брой на МСП, получаващи подкрепа Брой 6 17 283,33% 

Брой реализирани иновации в МСП Брой 1 1 100,00% 

Брой предприятия, въвели нови 

процеси за безопасни и здравословни 

условия на труд 

Брой 3 

6 200,00% 

Общ брой дейности, свързани с 

подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 

Брой 12 

21 175,00% 

Брой  предприятия от аграрен сектор, 

с въведена модернизация и / или 

иновация 

Брой 4 

4 100,00% 

Брой консултации, организирани или 

осъществени от МИГ 
Брой 56 

100 178,57% 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 55 

64 116,36% 

Дял от населението на територията, 

което се ползва от проектите по 

Стратегията 

% 55 

  0,00% 

Дял от населението на МИГ, което се 

е ползвало от проектите по 

Стратегията 

% 12 

  0,00% 

Създадени работни места Брой 55 103 187,27% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 
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Индикатор Мярка 

Цел за периода 

2014 – 2020 

според СВОМР 

Цел за периода 

до 2025 според 

СВОМР 

Брой проекти, финансирани по Стратегията Брой 45 58 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 65 78 

Брой на одобрените заявения Брой 45 58 

Стойност на одобрените заявления Лева 8 200 000 9 355 000 

Брой на сключените договори Брой 60 73 

Стойност на сключените договори Лева 8000000 9 000 000 

Стойност на изплатените проекти Лева 6500000 7 200 000 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 40 49 

Брой на МСП, получаващи подкрепа Брой 6 6 

Брой реализирани иновации в МСП Брой 1 1 

Брой предприятия, въвели нови процеси за 

безопасни и здравословни условия на труд 
Брой 3 3 

Общ брой дейности, свързани с подпомагане 

на уязвими групи и маргинализирани 

общности 

Брой 12 12 

Брой  предприятия от аграрен сектор, с 

въведена модернизация и / или иновация 
Брой 4 4 

Брой консултации, организирани или 

осъществени от МИГ 
Брой 56 66 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 55 60 

Дял от населението на територията, което се 

ползва от проектите по Стратегията 
% 55 55 

Дял от населението на МИГ, което се е 

ползвало от проектите по Стратегията 
% 12 12 

Създадени работни места Брой 55 59 

 

При разпределението на средствата в размер на 799 000,00 лв. МИГ Белово, Септември, 

Велинград съблюдава да не се нарушава процентното съотношение между публични и частни 

мерки и се цели чрез предложеното разпределение да се обхванат всички заинтересовани страни. 
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Съотношението съгласно предложеното разпределение частни мерки : публични мерки = 57% : 

43%. 

 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 във 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 

Мярка 7.2  „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ 

Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв 

Максимален размер на БФП - 390 000,00 лв Максимален размер на БФП - 100 000,00 лв 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 20 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 20 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 390 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 100 000,00 лв. 

Мярка 7.5  „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Минимален размер на БФП - 30 000,00 лв. Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв. 

Максимален размер на БФП - 80 000,00 лв. Максимален размер на БФП - 10 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 30 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 5 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 80 000,00 лв 

Максимален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 10 000,00 лв. 

Мярка 21 

„Съхраняване, развитие 

и валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и 

Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв Минимален размер на БФП - 2 000,00 лв. 
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местната култура“ 

Максимален размер на БФП - 20 000,00 лв Максимален размер на БФП - 5 000,00 лв. 

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 

по проект - 20 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите 

разхои по проект - 5 000,00 лв. 

 

Промените във финансовите параметри на мерките от ПРСР заложени в СВОМР са с цел да 

се разшири обхвата на допустимост и дейност.  

При изпълнение на сключените договори по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ се наблюдава силно 

затруднение във финансовото обезпечаване на проектите. Бенефициенти са основно читалища и 

НПО, които не извършват стопанска дейност, не реализират печалби и не притежават свободни 

финансови ресурси. От друга страна поради същото не могат да получат кредит, тъй като не 

разполагат с възможност да предоставят обезпечение. Налице е и бенефициент, който подаде 

заявление за отказ от изпълнение на вече сключен договор за БФП, поради липса на финансова 

възможност да изпълни проекта. В МИГ е постъпила информация от всички бенефициенти по 

действащите договори за наличие на финансов проблем. Поради изложеното предлагаме да бъде 

намален размера минималната и максимална БФП, както и размера на минималните и максимални 

общо допустими разходи. Извършването на промяната ще даде възможност да бъдат одобрени 

повече на брой проекти и да бъдат подпомогнати повече бенефициенти. 

По отношение на Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и Мярка 7.5  „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ се предлага също изменение 

на размера минималната и максимална БФП, както и размера на минималните и максимални общо 

допустими разходи. В тези две мерки така направените промени ще предоставят възможност да 

бъдат одобрени повече на брой проекти и да бъдат подпомогнати повече бенефициенти. На 

територията на общината функционират три общини и с промяната ще се предостави възможност и 

за трите общини. 
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