
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО 

Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов” №1 тел/ факс 03071/4205

ЗА ИСКАНА ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

В ЧАСТТА НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ
 
Настоящото предложение за изменение на Стратегията за ВОМР 

писма от УО на ПРСР във връзка с утвърждаване на Условия за кандидатстване по мерки 
4,1 и 4,2 и решение на УС на МИГ №УС
на финансовите параметри и интензитета на помощта за стопанствата с р
евро стандартен производствен
земеделски стопани над 2000 евро СПО, като  параметрите за кандидатстване са в две 
категории – до 8000 евро и над 8000 евро, като не е регламентирано в коя категори
попадат гранични стопанства
свързани с това текстове по мерки 4,1 и 4,2
няколко технически грешки.

Посочените предложения за  промени на Стратегията за 
и не противоречат на целите на Стратегията, водят до спазване на същите условия, които 
са били  предмет на оценка на Стратегията

Проектът на изменението на стратегията е приет
съвет  № УС-21.123/09.08.2019
МИГ. Заедно с постъпилите п
обсъждане, ще бъдат представени за при
дневния ред на  Общото събрание на Сдружението, обявено за 2

Проект за промени : 
§ 1.   В Описанието на Мярка  
За раздел „Финансови параметри
помощ” (стр. 58)  и  раздел „Критерий за оценка на проекти”
вместо  „над 8000 евро
става  „до 8000 евро”. 
места”, т.е съответните текстове придобиват вида:

 
а) Финансови параметри 

За кандидати с размер на стопанствата  
Минимален размер на допустимите разходи 

000 евро. 
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ОБОСНОВКА 

ИСКАНА ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

В ЧАСТТА НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ

Настоящото предложение за изменение на Стратегията за ВОМР 
писма от УО на ПРСР във връзка с утвърждаване на Условия за кандидатстване по мерки 

4,2 и решение на УС на МИГ №УС-21.123/09.08.2019.  Най-общо те касаят определяне 
на финансовите параметри и интензитета на помощта за стопанствата с р

стандартен производствен обем (СПО).  По тези мерки допустими кандидати са 
земеделски стопани над 2000 евро СПО, като  параметрите за кандидатстване са в две 

до 8000 евро и над 8000 евро, като не е регламентирано в коя категори
попадат гранични стопанства- с 8000 евро СПО.  Това несъответствие, както и 
свързани с това текстове по мерки 4,1 и 4,2 са прецизирани. Предложени за промяна са и 
няколко технически грешки. 

Посочените предложения за  промени на Стратегията за ВОМР 
и не противоречат на целите на Стратегията, водят до спазване на същите условия, които 
са били  предмет на оценка на Стратегията 

менението на стратегията е приет с Решение на
21.123/09.08.2019г.  по докладна записка на Изпълнителния ди

Заедно с постъпилите предложения и коментари от настоящото обществено 
обсъждане, ще бъдат представени за приемане на окончателно решение по т.  

Общото събрание на Сдружението, обявено за 27.08
:  

В Описанието на Мярка   4,1,   
Финансови параметри” (стр.58), раздел „Интензитет на финансовата 

и  раздел „Критерий за оценка на проекти”
над 8000 евро”,  става „не по-малко от 8000 евро” и вместо 

 В критерий 3, вместо „над” става „не по
, т.е съответните текстове придобиват вида: 

Финансови параметри  
За кандидати с размер на стопанствата  над   не по-малко

Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 
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ИСКАНА ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

В ЧАСТТА НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ 

Настоящото предложение за изменение на Стратегията за ВОМР е в резултат на 
писма от УО на ПРСР във връзка с утвърждаване на Условия за кандидатстване по мерки 

общо те касаят определяне 
на финансовите параметри и интензитета на помощта за стопанствата с размер  8000 

По тези мерки допустими кандидати са 
земеделски стопани над 2000 евро СПО, като  параметрите за кандидатстване са в две 

до 8000 евро и над 8000 евро, като не е регламентирано в коя категория 
Това несъответствие, както и  други 

Предложени за промяна са и 

ВОМР не водят до промяна 
и не противоречат на целите на Стратегията, водят до спазване на същите условия, които 

с Решение на Управителния 
докладна записка на Изпълнителния директор на 

от настоящото обществено 
чателно решение по т.  1  от 

7.08.2019 г. 

раздел „Интензитет на финансовата 
и  раздел „Критерий за оценка на проекти”-Критерий 1 (стр. 59-60) 

и вместо „до 7999 евро” 
В критерий 3, вместо „над” става „не по-малко от 7 работни 

малко от  8000 евро СПО: 
левовата равностойност на 20 



Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 
100 000 евро. 
За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: 

Минимален размер….. 
 

б) Интензитет на финансовата помощ” 
1. За кандидати с размер на стопанствата  над   не по-малко от 8000 евро 
СПО: 

Финансовата помощ е в размер на 50 % …. 
2.   За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: 

Финансовата помощ е в размер до 60%..... 
 

в) Критерии за оценка на проекти 
1 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до  

7999 8000 евро СПО 
15 

 …  
3 Подпомагане на проекти, осигуряващи 

допълнителна заетост в земеделските стопанства: 
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. 
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т. 
Над  Не по-малко от 7 работни места – 7 т. 

7 

 
§ 2.   В Описанието на Мярка   4,2,   

За раздел „Финансови параметри” (стр.64), раздел „Интензитет на финансовата помощ” 
(стр. 64-65)  вместо  „За кандидати с размер на стопанствата над  8000 евро СПО» става 
«За кандидати с размер на стопанствата не по-малко от 8000 евро СПО, еднолични 
търговци и юридически лица, които не са земеделски стопани» и вместо «За кандидати с 
размер на стопанствата от 2 000 до 7999 евро СПО» става «За кандидати с размер на 
стопанствата от 2 000 до  8000 евро СПО» . В   раздел „Критерий за оценка на проекти” 
Критерий 2 стр. 65 вместо  „до 7999 евро” става  „до 8000 евро”, а в критерий за работни 
места, вместо „над 7 работни места – 7т.” става „не по-малко от 7 работни места- 8т.”. 
Номерата на критериите след първите два се променя -  вместо от „2 до 8”  става   от „3 до 
9”. т.е съответните текстове придобиват вида: 
 
а) Финансови параметри  

За кандидати с размер на стопанствата  над   не по-малко от  8000 евро СПО, 
еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски производители: 

Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 
000 евро. 

Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 
100 000 евро. 
За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: 

Минимален размер….. 
 

б) Интензитет на финансовата помощ” 
1. За кандидати с размер на стопанствата  над   не по-малко от 8000 евро 
СПО,   еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски 
производители: 

Финансовата помощ е в размер на 50 % …. 



2.  За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: 
Финансовата помощ е в размер до 60%..... 

 
в) Критерии за оценка на проекти 

1 …  
2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 

999 8000 евро СПО 
9 

2 3 Подпомагане на проекти, осигуряващи 
допълнителна заетост в земеделските стопанства: 
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. 
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т. 
Над  Не по-малко от 7 работни места – 7 8  т. 

8 

3 4   
4 5    
5 6    
6 7   
7 8   
8 9    

 
§ 3    В т.9,1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР  (стр. 
113) и т. 9,2   Индикатори за резултат по мерки  (стр.115) 
Мерната единица на индикатор за резултат „Брой новосъздадени микропредприятия 
извън сектор земеделие», вместо «лв» , да  стане «бр», т.е. текстът да придобие вида: 

Вид  Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 
2023 

Източник на 
информация 

Резул-
тат 

…    
Брой новосъздадени 
микропредприятия извън 
сектор земеделие 

лв.     бр 8 Годишни доклади 
МИГ База данни на 
МИГ 

 
 
Горепосочената промяна е в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 22 от 
2015 г. и чл.18, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № 
РД 50-41/27.04.2018 г. 
 
 
Сали Рамадан 
Председател на УС 
 


