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СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА  

 

 

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: 

 

местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми,  

НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др. 

 

 

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане проект 

на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ 

Добричка за периода 2018 – 2023г. 

 

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: 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. 

 

Правителството на Република България одобри единадесето изменениe 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).  

В тази връзка на всяка МИГ 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.. 

За целта, при желание от страна на МИГ, в срок до 01.06.2021 г. в Управляващия 

орган на ПРСР 2014 – 2020 г. – МЗХГ, следва да бъде депозирано писмено заявление по 

реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 2015 г. 
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Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват 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.  

 

ОБОСНОВКА: 

Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка е с бюджет 2 933 000,00 лева, разпределени 

между шест подмерки, като е спазено изискването за баланс между публичния и частен 

сектор. Към месец март 2021г., на базата на подадени проектни предложения, средствата от 

СВОМР на МИГ Добричка са усвоени както следва: 

 

Подмерки Бюджет 2018 2019 2020 2021

19.2-4.1 850,000.00 лв. - 839660.03 - - 839660.03 98.78%

19.2-4.2 491,000.00 лв. 220468.59 193237.41 77294.00 23879.08 467120.92 95.14%

19.2-6.4 492,000.00 лв. - - 491949.83 - 491949.83 99.99%

19.2-7.2 850,000.00 лв. 433032.95 421463.67 - - 850000.00 100.00%

19.2-7.5 200,000.00 лв. - - 199999.84 - 199999.84 100.00%

19.2-7.6 50,000.00 лв. - - 50000.00 50000.00 0.00 0.00%

2,933,000.00 лв. 653501.54 1454361.11 819243.67 73879.08 2,848,730.62 лв.

97.13%

Изпълнение на 

СВОМР към 

03.2021г.

%
Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка

% на изпълнение на СВОМР  

 

В тази връзка, и на базата на така предоставената ни възможност от преходния 

регламент, бихме искали да инициираме промяна в одобрения бюджет на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Добричка.  

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА 

 

По подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” към момента имаме 

одобрени пет резервни проектни предложения със заявена субсидия в размер на 278 377,32 

лв.. За три от тях е освободена субсидия от три отказани одобрени проектни предложения. 

Необходимост от средства за останалите две резервни проектни предложения – 128 470,32 

лв. Считаме, че бихме могли да насочим ресурс към тази подмярка и да използваме 

средствата за финансиране на тези проектни предложения, още повече, че те вече са 

преминали оценката в МИГ-а. Към момента има остатък в размер на 10 339,97 лв., 

предлагаме да се насочат допълнителни 118 130,35 лв., за да могат да бъдат напълно 

удовлетворени наличните резервни проекти. Предвид основно земеделския поминък на 

територията и подадените по първи прием 31 проектни предложения с размер на субсидията 

три пъти над разполагаемите средства считаме за целесъобразно добавяне на допълнителни 

средства по подмярката. В рамките на преходния период 2021-2022, бихме могли да обявим 

още един прием с бюджет от 250 000,00 лв. 
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По подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“ към момента има на разположение 23 879,08 лева, за които е обявен шести 

прием. Все още няма подадено проектно предложение, нямаме и информация за такова, 

което да е в процес на изготвяне. Срокът на приема е до 07.04.2021г. Индикаторите по 

мярката са преизпълнени, считаме че на този етап няма потенциал за усвояване на повече 

средства. 

По подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ има 

внесени 4 проектни предложения, като се наложи субсидията за две от тях да бъде 

намалена, поради недостиг на достатъчно разполагаем бюджет, по мярката има  остатък от 

50,17 лева. Считаме, че подмярката има потенциал и бихме могли да насочим средства и 

към нейния бюджет, в размер на 150 000,00 лв. 

По публичните подмерки 19.2-7.2 и 19.2-7.5 няма остатък, бюджетите им са 

изчерпани. Считаме, че бихме могли да насочим по тези мерки – по двете или само по 

едната от тях, след консултация с основния бенефициент – Община Добричка, средства в 

размер на общо 280 000,00 лв. 

По подмярка 19.2-7.6 към момента няма подадени проектни предложения, като 

вторият прием е с краен срок 07.04.2021г. Имаме информация че се подготвят три проектни 

предложения на обща стойност 45 000,00 лв., не считаме че има потенциал за допълнителни 

средства. 

При така предложеното разпределение на частния сектор ще бъдат допълнително 

предоставени 518 130,35 лв., а на публичния 280 000,00 лева, което няма да наруши баланса 

на средствата по СВОМР, няма да доведе и до „изкривяване“ на целите и приоритетите на 

Стратегията.  

Подмерки Бюджет % 2021/2022

Общ бюджет 

СВОМР %

19.2-4.1 850,000.00 лв. 29% 368,130.35 лв. 1,218,130.35 лв. 33%

19.2-4.2 491,000.00 лв. 17% 491,000.00 лв. 13%

19.2-6.4 492,000.00 лв. 17% 150,000.00 лв. 642,000.00 лв. 17%

19.2-7.2 850,000.00 лв.

19.2-7.5 200,000.00 лв.

19.2-7.6 50,000.00 лв.

2,933,000.00 лв. 100% 798,130.35 лв. 3,731,130.35 лв. 100%

Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка

1,380,000.00 лв. 37%38% 280,000.00 лв.

 

 

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се 

изпращат в срок до 09 април 2021 г. (включително) на следната електронна поща: 

mig_dobrichka@abv.bg. 

 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в 

рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат 

„doc”.  

                                                                           

       От Управителния съвет на МИГ Добричка 

 


