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ПОКАНА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА 
 
 

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: 
 

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски 
производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, 
общности на малцинства, читалища, клубове и др. 
 

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, Ви кани за участие в Обществено 
обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020“. 
 
Основание за изменение на Стратегия за ВОМР:  

- Чл. 18, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Споразумението; 
- Чл. 18, ал. 1, т. 4 от Споразумението 
- Прилагането на чл. 40, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 161 на МС 

 
Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020“. 
 

В проекта за промяна, на основание чл. 40, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 161 на МС, УО на 
ОПРЧР предлага следните промениш в т. 6 „Финансов план“ на основание Чл. 18, ал. 1, 
т. 3, буква „а“ за мерките, финансирани от ОПРЧР: 
 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Мярка 

Настоящ бюджет 
 

Нов бюджет на 
мярката в СВОМР 

Основание за 
промяна 

МИГ02 

 „Местни инициативи за 
заетост на територията на 
общините Лясковец и 
Стражица” 

400 000 лева 352 737,93 лева 

ПМС 161/2016: чл.40, 
ал.2, т.6; 
Споразумение: чл.18, 
ал.1, т.3, буква „а“. 

МИГ03 

 „По-добро здраве и 
работоспособност на заетите 
лица в икономиката на 
общините Лясковец и 
Стражица” 

195 320,62 лева 168 218,96 лева 

ПМС 161/2016: чл.40, 
ал.2, т.6; 
Споразумение: чл.18, 
ал.1, т.3, буква „а“. 

МИГ04 

 „Социални иновации за 
активно социално 
включване” 

490 679,38 лева 475 883,46 лева 

ПМС 161/2016: чл.40, 
ал.2, т.6; 
Споразумение: чл.18, 
ал.1, т.3, буква „а“. 

МИГ05 

 „Насърчаване развитието на 
местна социална икономика 
и нови работни места в 
социални предприятия“ 

400 000 лева 399 643,58 лева 

ПМС 161/2016: чл.40, 
ал.2, т.6; 
Споразумение: чл.18, 
ал.1, т.3, буква „а“. 

 
Предложена промяна в част 9. „Индикатори за мониторинг и оценка – на 

основание чл. 18, ал. 1, т. 4 от Споразумението, промяна на индикаторите само в частта на 
мерките от ОПРЧР от които се отнема финансов ресурс. 
 

- 9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително 
брой: 

 

Досегашен текст Промяна Обосновка 

Брой проекти, финансирани по 
СМР: 70 

Брой проекти, финансирани по 
СМР: 69 

чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

Брой подадени заявления за 
подпомагане: 80 

Брой подадени заявления за 
подпомагане: 79 

чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

Брой на одобрените заявения:65 Брой на одобрените заявения:64 
чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

Стойност на публичния принос 
за одобрените заявления от ОП 
„РЧР”: 1 486 000 лева 

Стойност на публичния принос 
за одобрените заявления от ОП 
„РЧР”: 1 396 483,93 лева 

чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

Брой на сключените договори: 70 Брой на сключените договори: 69 
чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

Стойност на публичния принос, 
изплатен на одобрените искания 

Стойност на публичния принос, 
изплатен на одобрените искания 

чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 
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за плащане по ПРСР и ОП „РЧР”: 
4 419 745 лева 

за плащане по ПРСР и ОП „РЧР”: 
4 333 228.93 лева 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по СМР: 70 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по СМР: 69 

чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

 
   -  9.2. Индикатори по мерки: 

Досегашен текст Промяна Обосновка 

Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на 
общините Лясковец и Стражица“ 

чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

Брой проекти, финансирани по 
мярката: 4 

Брой проекти, финансирани по 
мярката: 3 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката: 4 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката: 3 

Общ обем на публичния принос: 
400 000 лева 

Общ обем на публичния принос: 
352 737,93 лева 

Проекти, осигуряващи 
свързаност/синергия на проекта с 
друг проект от Стратегията или 
проекта решава проблем 
идентифициран като такъв при 
анализите на територията: 4 

Проекти, осигуряващи 
свързаност/синергия на проекта с 
друг проект от Стратегията или 
проекта решава проблем 
идентифициран като такъв при 
анализите на територията: 3 

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица 
в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ чл.18, ал.1, т.4 от 

Споразумението Общ обем на публичния принос: 
195 320, 62 лева 

Общ обем на публичния принос: 
168 218,96 лева 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване“ 
чл.18, ал.1, т.4 от 
Споразумението 

Общ обем на публичния принос: 
490 679, 38 лева 

Общ обем на публичния принос: 
475 883,46 лева 

Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална 
икономика и нови работни места в социални предприятия“ чл.18, ал.1, т.4 от 

Споразумението Общ обем на публичния принос: 
400 000 лева 

Общ обем на публичния принос: 
399 643,58 лева 

 
Предложена промяна в чл. 4, ал. 1, т. 2 от Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г.: 
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- Досегашен текст: т. 2, ОПРЧР 2014-2020 г., в размер до 1 486 000 лева (един милион 
четиристотин осемдесет и шест хиляди лева и нула стотинки); 

- Текст с исканата промяна: т. 2, ОПРЧР 2014-2020 г., в размер до 1 396 483,93 лева 
(един милион триста деветдесет и шест хиляди, четиристотин осемдесет и три лева 
и деветдесет и три стотинки); 

-  
Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение №02/Протокол 16-

ВОМР/ 25.08.2021г. за обявяване на Обществено обсъждане на Проект за промяна на 
Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите 
местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020“. 
 

Срок на настоящото Обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията 
за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ: 
 

 Дата на откриване: 26 август 2021 г. 
 Дата на приключване: 6 септември 2021 година, 17.30 ч. 
 Начин на провеждане: 

 
Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията 

за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок 
следната електронна поща: mig_zaedno@abv.bg  
 

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат подател (име и 
фамилия, телефон, сектор на заинтересована страна) и могат да бъдат представени като 
свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в 
отделен файл във формат ".word". 
 


