
 
 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов 

ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

територията на община „Марица“ 

 

Дата на откриване: 23.04.2021г.                                     Дата на приключване: 09.05.2021г. 

 

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-

2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период 

на Програмата. Те са предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за следващия програмен 

период, както и за увеличаване на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за 

ВОМР с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година. 

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на 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. 

За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да кандидатства е до 

799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за 

дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ 

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на 

обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на 

средствата по мерки и свързаните с това промени. 

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ предлага да бъде използвана тази 

възможност и със свои решения №293/69-ВОМР/22.04.2021г. и №294/69-ВОМР/22.04.2021г. 

обявява обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите мерки от 

Стратегията за ВОМР на територията на община „Марица“. Промяната е допустима на 

основание чл. 18 от Споразумение РД 50-195/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-

2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, Управляващия орган на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Управляващия орган на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020. 

С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и 

писма за намерение в срок до 09.05.2021 г. на електронна поща leader_maritsa@abv.bg, по 

пощата или в офиса на сдружението на адрес с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5. 

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за 

окончателно вземане на решение.  

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СВОМР НА МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА 

 

В своето решение №293/69-ВОМР/22.04.2021г. УС предлага следния вариант за 

разпределение на допълнителните 799 000 лв. по подмярка 19.2 и мотивирано обосновава 

своето предложение: 

№ 
Наименование на мярката от СВОМР на  

МИГ – Община Марица 

Допълнителни 

средства 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 339 000,00 

7.2 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
400 000,00 

М01 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и  на културното и природното наследство на 

селата.Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура. 

60 000,00 

 Общо: 799 000,00 

 

Обосновка и мотиви: 

1. Средствата се разпределят балансирано към всички сектори на територията на община 

Марица (стопански, нестопански и публичен) с цел да се осигури балансирано развитие на 

територията. 

2. Допълнителните средства за стопанския сектор се планират в мярка 6.4.1 въз основа на 

отчетения висок интерес на местната общност към проведения прием по мярката. В 

същото време МИГ отчита слаб интерес в проведени приеми по мярка 4.1 и мярка 4.2 и 

наличен свободен ресурс. С насочването на допълнителните средства в мярка 6.4.1 МИГ 

цели да даде балансиран отговор на нуждите на стопанския сектор, които се очаква да 

бъдат заявени и обосновани от бизнеса в рамките на предстоящото общественото 

обсъждане и срещи с местната общност. 

3. Допълнителни средства за общински проекти се планират в мярка 7.2 въз основа на 

отчетения висок интерес към проведени приеми по мярка 7.2, слаб интерес към 

проведения прием по мярка 7.5, заявена позиция на Община „Марица“  относно 

приоритети към настоящия момент и проектна готовност с писмо с вх. № 12/01.03.2021г. 

4. Допълнителните средства за проекти на местните НПО се планират в мярка М01 въз 

основа на отчетения висок интерес към проведените приеми по мярката. Финансирането 

на дейности, насочени към съхраняване, развитие и популяризиране на местната 

идентичност и култура е атрактивно за местните НПО, които на територията на община 

„Марица“ са основния двигател в тази посока, като за това допринасят и вече сключените 

и в процес на изпълнение АДБФП по мярката. 

5. Предложеното разпределение на средствата се очаква да повлияе балансирано върху 

изпълнението на целите на стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Предложеното разпределение на средствата се очаква да рефлектира върху изпълнението 

на всички цели на СВОМР, а именно, върху: 

- Стратегическата цел: „Територия на МИГ-община Марица –  икономически и социално 

жизнена територия със съхранена местна идентичност, високо качество на живот, 

осигурено развитие за младите хора, конкурентни земеделие и бизнес, съхранена околна 

среда и местен потенциал“. 

- Първа цел на СВОМР: „Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност  

в сектор земеделие, животновъдство и преработващата промишленост“  

- Втора цел на СВОМР: „Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната 

икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на 

иновациите.“ 

- Трета цел на СВОМР: „Надграждане на условията за местно развитие на територията на 

МИГ ,повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода 

ВОМР.“ 

 


