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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
                                                                                      www.eufunds.bg  

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 
 

ОБОСНОВКА ЗА ИСКАНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА  
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“ 

  

Съществуващ текст в Стратегията за 

ВОМР 

Предложение за промяна в Стратегията за 

ВОМР 

Обосновка за исканата 

промяна 
В раздел 5 „Описание на мерките“ В раздел 5 „Описание на мерките“  

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура, туристическа инфраструктура и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“  

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

 

Допустими разходи: 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или 

подобренията на недвижимо имущество; 

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и 

оборудване до пазарната им стойност; 

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски 

права, лицензи, авторски права, регистрация на търговски 

марки, до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа и екологична устойчивост на проекта, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди 

подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто 

от общия размер на допустимите разходи по проект, 

включени в т. 1, 2 и 3. 

Предложение за промяна: 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или 

подобренията на недвижимо имущество; 

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и 

оборудване до пазарната им стойност; 

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски 

права, лицензи, авторски права, регистрация на търговски марки, 

до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени 

както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 

заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 

изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия 

размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3. 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № 

РД50- 148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, 

т. 1 от Наредба № 22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

Предложената промяна се прави във 

връзка с промяна на приложимата 

нормативна уредба и по-конкретно във 

връзка с изменение на ПРСР 2014-2020г. 

от 29.04.2020г., в която отпада подмярка 

7.5.  

Предложението за промяна е препратките 

към ПРСР да отпаднат от СВОМР. 

http://www.eufunds.bg/
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Разходите следва да отговарят разпоредбите по подмярка 7.5 

в ПРСР 2014-2020 г. 

Недопустими разходи: 

Недопустими са всички разходи съгласно чл. 21 от Наредба 

№22/ 14.12.2015 г. на МЗХГ  и посочените като недопустими 

разходи по подмярка 7.5 в ПРСР 2014-2020 г. 

Предложение за промяна: 

Недопустими са всички разходи съгласно чл. 21 от Наредба 

№22/ 14.12.2015 г. на МЗХГ. 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение №РД50- 

148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, т.1 от 

Наредба № 22 на МЗХГ от 14.12.2015г. 

Предложената промяна се прави във 

връзка с промяна на приложимата 

нормативна уредба и по-конкретно във 

връзка с изменение на ПРСР 2014-2020г. 

от 29.04.2020г., в която отпада подмярка 

7.5. 

Предложението за промяна е препратките 

към ПРСР да отпаднат от СВОМР. 

Държавни помощи: 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и 

правилата на Регламент на Комисията /ЕС/ 1998/2006, за 

минимална помощ (de minimis). 

Предложение за промяна: 

Съгласно указанията за приложимия режим на държавни 

помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на 

селските райони  2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от 

общностите местно развитие и условия, произтичащи от него - 

подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение №РД50- 

148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, т. 1 от 

Наредба № 22 на МЗХГ от 14.12.2015г. 

Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за 

подобряване на устойчивостта и екологичната 

стойност на горските екосистеми“  

 

Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за 

подобряване на устойчивостта и екологичната 

стойност на горските екосистеми“  

 

 

Разписаната Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за 

подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на 

горските екосистеми“ 

Предложение за промяна: 

Подмярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на 

устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ 

да отпадне от СВОМР. Средствата по подмярката в размер на 

48 895,75 лева да бъдат прехвърлени, както следва: 

 

- 25 329,55 лева към подмярка 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, където има 

проект в резерва, за който не достига тази сума. В 

резултат на прехвърлянето, проектът ще бъде 

финансиран и бюджетът по подмярка 4.2 усвоен на 

100%. 

 

- 23 566,20 лева към подмярка 8.1 „Подпомагане за 

залесяване и създаване на горски масиви“ 

 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № РД 

50- 148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, т. 

1 и т. 3 от Наредба №22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

Предложената промяна се прави във 

връзка с невъзможност от страна на МИГ 

да обяви прием по мярката. Финансовото 

подпомагане по мярката попада в обхвата 

на чл. 32 на Регламент (ЕС) № 702/2014 и 

се определя като помощ. Поради факта, че 

на този етап помощта все още няма 

идентификационен номер и в предвид 

наближаващият краен срок за изпълнение 

на СВОМР, МИГ Сандански предприема 

действия за прехвърляне на средствата по 

мярката. 

Подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и 

създаване на горски масиви“ 

Подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и 

създаване на горски масиви“ 
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Финансов

и 

параметр

и на 

проектите 

Минималният размер на общите допустими  

разходи за проект е левовата равностойност  

на 2 500 евро. 

Максималният размер на общите допустими 

 разходи за проект е левовата равностойност  

на 25 000 евро. 

 
 

Предложение за промяна: 

Финансов

и 

параметр

и на 

проектите 

Минималният размер на общите допустими  

разходи за проект е левовата равностойност  

на 2 500 евро. 

Максималният размер на общите допустими 

 разходи за проект е левовата равностойност  

на 37 049,77 евро. 

 
 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № РД 

50- 148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, т. 

3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015г. 

Предложената промяна се прави във 

връзка с прехвърляне на средства към 

мярката и увеличаване на финансовия 

ресурс. 

В раздел 6. „Финансов план“: 

 

  

В разписването на т. 6.1. „Индикативно 

разпределение на средствата по програми/фондове и 

по мерки“: 

 

В разписването на т. 6.1. „Индикативно разпределение 

на средствата по програми/фондове и по мерки“: 

 

Код 

на 

мярк

ата 

Име на мярката 

Общо за периода  

на стратегията 

 

лева % 

 Мерки, 

финансиран

и от ПРСР 

2014 – 2020 

г. 

(ЕЗФРСР) 

  

4.1 Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

293374,50 10 % 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетин

г на селскостопански 

продукти 

293374,50 10 % 

6.4 Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

977915,00 33, 33 

% 

7.2 Подкрепа за 801890,30 27, 33 

Предложение за промяна: 

Код 

на 

мярк

ата 

Име на мярката 

Общо за периода  

на стратегията 

лева % 

 Мерки, 

финансиран

и от ПРСР 

2014 – 2020 

г. 

(ЕЗФРСР) 

  

4.1 Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

293374,50 10 % 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетин

г на селскостопански 

продукти 

318704,05 10,87 % 

6.4 Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

977915,00 33,33 % 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № 

РД50- 148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, 

т. 1 и т. 3 от Наредба №22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

Предложената промяна се прави във 

връзка с невъзможност от страна на МИГ 

да обяви прием по подмярка 8.5. 

Финансовото подпомагане по мярката 

попада в обхвата на чл. 32 на Регламент 

(ЕС) № 702/2014 и се определя като 

помощ. Поради факта, че на този етап 

помощта все още няма идентификационен 

номер и в предвид наближаващият краен 

срок за изпълнение на СВОМР, МИГ 

Сандански предприема действия за 

прехвърляне на средствата по мярката. 

 

Към подмярка  4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ се предлагат 

за прехвърляне 25 329,55 лева от 

подмярка 8.5 „Подпомагане за 

инвестиции за подобряване на 

устойчивостта и екологичната стойност 

на горските екосистеми“. По подмярката 

има един резервен проект, койот е одобрен 

от МИГ и за който не достига сумата от 25 

329,55 лева. След прехвърляне на сумата 
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инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура, 

включително 

инвестиции в 

енергия от 

възобновяеми 

източници и 

спестяване на 

енергия 

% 

7.5 Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура. / 

подкрепа за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

391166,00 13, 33 

% 

8.1 Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви 

48895,75 1, 67 % 

8.3 Предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

природни бедствия и 

78233,20 2, 67 % 

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 

801890,30 27,33 % 

7.5 Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура. / 

подкрепа за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

391166,00 13, 33 % 

8.1 Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви 

72 461,95 2,47 % 

8.3 Предотвратяване на 

щети по горите от 

горски пожари, 

78233,20 2,67 % 

ще се сключи договр с кандидата и 

бюджетът по мярката ще бъде усвоен на 

100%, без да се налага да се отваря втори 

прием. 

 

Към подмярка 8.1 „Подпомагане за 

залесяване и създаване на горски масиви“ 

се предлагат за прехвърляне 23 566,20 

лева от подмярка 8.5 „Подпомагане за 

инвестиции за подобряване на 

устойчивостта и екологичната стойност 

на горските екосистеми“, за която 

предстои да бъде обявена процедура за 

подбор на проектни предложения след 

промяна в СВОМР и има потенциални 

кандидати. 
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катастрофични 

събития 

8.5 Подпомагане за 

инвестиции за 

подобряване на 

устойчивостта и 

екологичната 

стойност на горските 

екосистеми 

48895,75 1, 67 % 

 ОБЩО ЗА 

ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 

2 933 745,0

0лева 

100 % 

  

  

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) 

 977 915,00 

лв. 
  

 

природни бедствия и 

катастрофични 

събития 

 ОБЩО ЗА 

ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 

2 933 745,0

0лева 

100 % 

  

  

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) 

 977 915,00 

лв. 
  

 

   

В разписването на т. 6.2. Финансова обосновка на 

бюджета и разпределението на средствата по 

програми и по мерки: 

В разписването на т. 6.2. Финансова обосновка на 

бюджета и разпределението на средствата по 

програми и по мерки: 

 

Целите на СВОМР ще се постигнати чрез прилагането на 10 

мерки (вкл. 19.3 и 19.4). Изпълнението на СВОМР ще 

стартира с отваряне период на прием по мерките и те ще се 

изпълняват през целия програмен период 2014-2020 г.  МИГ 

Сандански има създадена база данни за ключови идейни 

проекти, както и за потенциални бенефициенти. В общността 

Предложение за промяна: 

Целите на СВОМР ще се постигнати чрез прилагането на 9 

мерки (вкл. 19.3 и 19.4). Изпълнението на СВОМР ще стартира с 

отваряне период на прием по мерките и те ще се изпълняват през 

целия програмен период 2014-2020 г.  МИГ Сандански има 

създадена база данни за ключови идейни проекти, както и за 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № 

РД50- 148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, 

т. 1 и т. 3 от Наредба №22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

Предложената промяна се прави във 
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има готовност да се кандидатства по всички мерки, включени 

в СВОМР, затова прилагането им ще стартира веднага след 

сключването на договор с МЗХ. Стартирането на всички 

мерки, ще даде възможност и време на МИГ при евентуална 

липса на бенефициенти по някоя от мерките средствата от 

нея да бъдат насочени към другите мерки. С оглед на 

изтичащите срокове за реализация на СВОМР до края на 

2020 г., организацията ще положи усилия по-голяма част от 

средствата да бъдат използвани още през първата година. 

По–големите инвестиционни проекти ще бъдат планирани в 

началото на периода, за да има време да бъдат изпълнени.  

Нуждата от модернизиране на земеделското производство и 

на предприятията от преработвателната промишленост на 

територията е отразена в Приоритет 1 на СВОМР, като за 

него са отделени 53,33% от общия  публичен принос. 

Дейностите по тази приоритетна ос ще осигурят развитието 

на жизнеспособни земеделски структури, увеличаването на 

производителността и конкурентоспособността на сектора, на 

хранително-вкусовата промишленост и на туризма и по този 

начин ще спомогнат за постигането на основната цел на 

СВОМР. 

Достъпът до основни услуги за населението и подобряването 

на дребномащабната селищна и междуселищна 

инфраструктура ще помогнат значително за подобряването 

на качеството на живот. Поради тази причина за Приоритет 2 

от СВОМР са отделени  40,67 % от общия  публичен принос 

на СВОМР.  

Повишаването на икономическата активност и опазването на 

околната среда и в частност на горския фонд на територията 

на МИГ ще се насърчи чрез подкрепа за инвестиции в 

дейности, свързани с увеличаване на териториите на горите и 

превръщането им в привлекателно място за отдих и почивка. 

За този приоритет средствата са 6% от общия  публичен 

принос на СВОМР. 

Като се вземат предвид потребностите от повишаване на 

конкурентоспособността на земеделския сектор и 

предприятията от преработвателната промишленост, 

подобряването на качеството на живот, развитието на 

туризма и повишаването на икономическата активност, към 

потенциални бенефициенти. В общността има готовност да се 

кандидатства по всички мерки, включени в СВОМР, затова 

прилагането им ще стартира веднага след сключването на 

договор с МЗХГ. Стартирането на всички мерки, ще даде 

възможност и време на МИГ при евентуална липса на 

бенефициенти по някоя от мерките средствата от нея да бъдат 

насочени към другите мерки. С оглед на изтичащите срокове за 

реализация на СВОМР до края на 2020 г., организацията ще 

положи усилия по-голяма част от средствата да бъдат 

използвани още през първата година. По–големите 

инвестиционни проекти ще бъдат планирани в началото на 

периода, за да има време да бъдат изпълнени.  

Нуждата от модернизиране на земеделското производство и на 

предприятията от преработвателната промишленост на 

територията е отразена в Приоритет 1 на СВОМР, като за него са 

отделени 54,19% от общия  публичен принос. Дейностите по 

тази приоритетна ос ще осигурят развитието на жизнеспособни 

земеделски структури, увеличаването на производителността и 

конкурентоспособността на сектора, на хранително-вкусовата 

промишленост и на туризма и по този начин ще спомогнат за 

постигането на основната цел на СВОМР. 

Достъпът до основни услуги за населението и подобряването на 

дребномащабната селищна и междуселищна инфраструктура ще 

помогнат значително за подобряването на качеството на живот. 

Поради тази причина за Приоритет 2 от СВОМР са отделени  

40,67 % от общия  публичен принос на СВОМР.  

Повишаването на икономическата активност и опазването на 

околната среда и в частност на горския фонд на територията на 

МИГ ще се насърчи чрез подкрепа за инвестиции в дейности, 

свързани с увеличаване на териториите на горите и 

превръщането им в привлекателно място за отдих и почивка. За 

този приоритет средствата са 5,14 % от общия  публичен принос 

на СВОМР. 

Като се вземат предвид потребностите от повишаване на 

конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията 

от преработвателната промишленост, подобряването на 

качеството на живот, развитието на туризма и повишаването на 

икономическата активност, към мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от ПРСР са насочени 20,86 % от  бюджета 

връзка с невъзможност от страна на МИГ 

да обяви прием по подмярка 8.5. 

Финансовото подпомагане по мерките 

попада в обхвата на чл. 32 на Регламент 

(ЕС) № 702/2014 и се определя като 

помощ. Поради факта, че на този етап 

помощта все още няма идентификационен 

номер и в предвид срока за изпълнение на 

СВОМР, МИГ Сандански предприема 

действия за прехвърляне на средствата по 

мерките, които не надхвърлят 10 на сто от 

одобрения от ЕЗФРСР бюджет по 

подмярка 19.2. 
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мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР са 

насочени 20 % от  бюджета по Стратегията, като средствата и 

по двете подмерки 4.1 и 4.2 са съответно на стойност по 

293 374,50 лева. Към  мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР са насочени  33,33 % от средствата по 

Стратегията, като средствата по подмярка 6.4 са 977 915,00 

лева. Към мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ на  ПРСР са насочени 40, 67% от 

Стратегията, като средствата по подмярка 7.2 и 7.5 са 

съответно 801 890,30 лева и 391 166,00 лева. Към мярка 8 

„Инвестиции в развитието на горските територии и 

подобряване жизнеспособността на горите“ на ПРСР са 

насочени 6,01% от Стратегията, като средствата по подмерки 

8.1, 8.3 и 8.5 са съответно 48 895,75, 78 233,20 и 48 895,75 

лева.  

Първоначално МИГ ще даде превес на проекти, свързани с 

обновяване и развитие на селското стопанство и въвеждане 

на алтернативни форми на заетост, както и за развитието на 

алтернативния туризъм. Запазването на баланса между 

традиционно развивания на територията на МИГ Сандански 

туризъм и селско стопанство, както и въвеждането на нови 

форми на заетост ще осигурят постепенно устойчивото и 

хармонично развитие на района. 

 

по Стратегията, като средствата по двете подмерки 4.1 и 4.2 са 

съответно на стойност 293 374,50 лева и 318 704,05 лева. Към  

мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР са 

насочени  33,33 % от средствата по Стратегията, като средствата 

по подмярка 6.4 са 977 915,00 лева. Към мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ на  ПРСР са 

насочени 40, 67% от Стратегията, като средствата по подмярка 

7.2 и 7.5 са съответно 801 890,30 лева и 391 166,00 лева. Към 

мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и 

подобряване жизнеспособността на горите“ на ПРСР са 

насочени 5,14% от Стратегията, като средствата по подмерки 8.1 

и 8.3 са съответно 72 461,20 и 78 233,20 лева.  

Първоначално МИГ ще даде превес на проекти, свързани с 

обновяване и развитие на селското стопанство и въвеждане на 

алтернативни форми на заетост, както и за развитието на 

алтернативния туризъм. Запазването на баланса между 

традиционно развивания на територията на МИГ Сандански 

туризъм и селско стопанство, както и въвеждането на нови 

форми на заетост ще осигурят постепенно устойчивото и 

хармонично развитие на района. 

 

В раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка:“ 

 

В разписването на т. 9.2 „Индикатори по мерки:“  

 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индик

атор 

Индикато

р 

Мер

на 

един

ица 

Цел до 

края 

на 

страте

гията 

Източник на 

информация 

Изходе

н 

Брой 

проекти, 

финансира

ни по 

мярката  

Брой Мин. 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефицие
Брой Мин. 1 

Мониторинг  

База данни и 

Предложение за промяна: 

  

 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индик

атор 

Индикатор 

Мер

на 

един

ица 

Цел до 

края 

на 

страте

гията 

Източник на 

информация 

Изходе

н 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Мин. 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 
Брой Мин. 1 

Мониторинг  

База данни и 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № 

РД50-148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, 

т. 4 от Наредба №22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

Промяната се налага във връзка с 

предложение за пренасочване на 

средствата от подмярка 8.5 към подмярка 

8.1 от СВОМР. 
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нти, 

подпомогн

ати по 

мярката 

отчети МИГ 

Общ 

размер на 

инвестици

ите 

Лева 40 000 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резулта

т 

 

Залесена 

земеделска 

земя и/или 

неземеделс

ка земя 

Дка 10 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздей

ствие 

Дял на 

подпомогн

атите 

публични 

собствениц

и и техните 

сдружения 

% 50 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

подпомогнати по 

мярката 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 40 000 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резулта

т 

 

Залесена 

земеделска земя 

и/или 

неземеделска 

земя 

Дка 12 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Въздей

ствие 

Дял на 

подпомогнатите 

публични 

собственици и 

техните 

сдружения 

% 50 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.5 ОТ СВОМР 

Вид 

индик

атор 

Индик

атор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източн

ик на 

инфор

мация 

Изход

ен 

Брой 

проект

и, 

финанс

ирани 

по 

мяркат

а  

Брой Мин. 1 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой 

бенефи

циенти

, 

подпо

могнат

и по 

Брой Мин. 1 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Предложение за промяна: 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.5 ОТ СВОМР 

Вид 

индик

атор 

Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник на 

информация 

Изход

ен 

Брой 

проекти, 

финансиран

и по мярката  

Брой Мин. 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефициент

и, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой Мин. 1 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер 

на 

инвестициит

е 

Лева 40 000 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ 

Резулт Изградена Брой 0 Мониторинг  

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № 

РД50-148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, 

т. 4 от Наредба №22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

Промяната се налага във връзка с 

прехвърляне на средствата от подмярка 

8.5 от СВОМР към други мерки. 
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мяркат

а 

Общ 

размер 

на 

инвест

ициите 

Лева 40 000 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Резулт

ат 

 

Изград

ена 

дребно

мащаб

на 

турист

ическа 

инфрас

трукту

ра 

Брой 1 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Площ 

с 

успеш

но 

управл

ение 

на 

земята 

и 

опазва

не 

компо

нентит

е на 

околна

та 

среда 

Кв. м 1000 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Възста

новени 

и 

поддър

Брой 1 

Монито

ринг  

База 

данни и 

ат 

 

дребномаща

бна 

туристическ

а 

инфраструкт

ура 

База данни и 

отчети МИГ  

Площ с 

успешно 

управление 

на земята и 

опазване 

компонентит

е на 

околната 

среда 

Кв. м 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Възстановен

и и 

поддържани 

полезащитн

и пояси 

Брой 0 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  

Възде

йствие 

Население, 

облагодетел

ствано от 

дребно 

мащабните 

инвестиции 

брой 5 000 

Мониторинг  

База данни и 

отчети МИГ  
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жани 

полеза

щитни 

пояси 

отчети 

МИГ  

Възде

йствие 

Населе

ние, 

облаго

детелс

твано 

от 

дребно 

мащаб

ните 

инвест

иции 

брой 5 000 

Монито

ринг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индик

атор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел 

до 

края 

на 

страт

егият

а 

Източник 

на 

информац

ия 

Изхо

ден 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой 
Мин. 

2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 
Мин. 

2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 

/със 

съфинансиране/ 

Лева 
500 

000 

Монитори

нг  

База 

данни и 

Предложение за промяна: 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индик

атор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел 

до 

края 

на 

страт

егият

а 

Източник 

на 

информац

ия 

Изхо

ден 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой 
Мин. 

2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 
Мин. 

2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 

/със 

съфинансиране/ 

Лева 
500 

000 

Монитори

нг  

База 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № 

РД50-148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, 

т. 4 от Наредба №22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

 

Промяната се налага във връзка с 

предложение за прехвърляна на средства 

от подмярка 8.5 в подмярка 4.2 от 

СВОМР. 
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отчети 

МИГ 

Резул

тат 

Брой 

предприятия, 

въвели нов 

продукт или 

технология 

Брой 2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Модернизирани 

предприятия 

и/или създадени 

мобилни такива 

Брой 1 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Брой 

предприятия 

закупили 

техника и/или 

оборудване 

Брой 1 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Брой 

предприятия, 

произвеждащи 

биологични 

продукти и/или 

въвели мерки за 

опазване на 

околната среда 

и/или увеличили 

производството 

и използвали 

енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници 

Брой 1 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Възде

йстви

е 

Създадени 

работни места 
Брой 2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 
 

данни и 

отчети 

МИГ 

Резул

тат 

Брой 

предприятия, 

въвели нов 

продукт или 

технология 

Брой 2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Модернизирани 

предприятия 

и/или създадени 

мобилни такива 

Брой 2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Брой 

предприятия 

закупили 

техника и/или 

оборудване 

Брой 1 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Брой 

предприятия, 

произвеждащи 

биологични 

продукти и/или 

въвели мерки за 

опазване на 

околната среда 

и/или увеличили 

производството 

и използвали 

енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници 

Брой 1 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ  

Възде

йстви

е 

Създадени 

работни места 
Брой 2 

Монитори

нг  

База 

данни и 

отчети 

МИГ 
 



Гр. Сандански, бул. „Свобода“ №20, ет.1, тел. 0882/011082, тел. 0888/600824, e-mail: mig_sandanski@abv.bg 

 

 

 

   

 
 

 

 

 


