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УТВЪРДИЛ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

Инж. МИЛЧО ДОЦОВ 

          
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

НА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 

 
 

Стар текст в СМР 

 
Предложение за нов текст Обосновка на исканата промяна 

т.5 Описание на мерките 

За всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч важат следните  

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

11. Авансово плащане за реализиране на проекти от 

Стратегията – в размер до процента, определен в 

съотносимата за всяка мярка наредба от ПРСР, при 

условията на чл. 81 и 82 от Наредба 22/18.12.2015 г. 

 

 

 

 

За всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч важат следните  

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Изм. 11.  Финансовата помощ по проект може да бъде 

изплащана авансово, междинно и окончателно. 

Нова 11.1. Авансово плащане за реализиране на 

инвестиционни проекти от Стратегията е допустимо, ако 

надвишава левовата равностойност на 2000 евро и е в размер 

до 50 на сто от публичната помощ, свързана с инвестицията. 

 

 

Искането за промяна се извършва 

на основание чл. 10 от 

Споразумение №РД50-

141/21.10.2016 г. във връзка с чл. 

39, т.1 от Наредба №22. 

Искането за промяна се налага във 

връзка с влизане в сила на Закона 

за изменение и допълнение на 

Закона за подпомагане на 

земеделските производители (обн. 

ДВ, бр. 2 от 2018 г.). 
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12. Междинно плащане за реализиране на проекти от 

Стратегията -  Не повече от два пъти, за периода на 

изпълнение на проекта със срок на изпълнение до 12 

месеца и до четири междинни плащания за проекти с 

период на изпълнение над 12 месеца, при условията на чл. 

83 и 84 от Наредба 22/18.12.2015 г. 

 

 

 

13. Промени в мерките са допустими при промяна в 

Наредбите на съотносимите мерки в ПРСР или в 

приложимите регламенти. Промените, предизвикани от 

промени на съотносимите наредби по съответните мерки, 

се отразяват в Стратегията за ВОМР без допълнително 

решение от страна на Върховния орган на МИГ. 

 

14. Всички условия за прилагане на мерките по СМР са 

разписани в : 

Разпоредбите на Наредба 22/18.12.2015 г. 

В публикуваните в Държавен вестник Наредби за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

съотносимите мерки на ПРСР 2014-2020. 

Забележка: Съотносима мярка е Мярка  на ПРСР 2014-

2020, за прилагането на която има публикувана в Държавен 

вестник  Наредба и номерата на която съвпадат с 

последните две цифри на мярката в Стратегията.  

 

16. За всички неуредени в тези правила и описание на 

Изм. 12. Междинно плащане за реализиране на проекти от 

Стратегията е допустимо при условие, че такова е заявено от 

кандидата/ползвателя в проекта и е предвидено в договора за 

предоставяне на финансова помощ. Междинно плащане е 

допустимо за одобрена обособена част от проекта съгласно 

съотносимата мярка от ПРСР 2014 - 2020 г. и не повече от 

един път за проекти по мерки, които са извън ПРСР 2014 - 

2020 г. 

 

Изм. 13. Промени в мерките са допустими при промяна на 

съответната мярка от ПРСР 2014-2020, в приложимите 

регламенти или промяна на приложимата национална 

нормативна уредба.  

 

 

 

Изм. 14. Всички условия за прилагане на мерките по 

СМР са разписани в: 

Разпоредбите на Наредба 22/18.12.2015 г.;  

В съотносимите мерки на ПРСР 2014-2020 и приложимото 

европейско и национално законодателство. 

 

Забележка: Съотносима мярка е Мярка от ПРСР 2014-

2020, чиито номера съвпадат с мярката в Стратегията.  

 

 

 

Изм. 16. За всички неуредени в тези правила и описание на 

 

Искането за промяна се извършва 

на основание чл. 10 от 

Споразумение №РД50-

141/21.10.2016 г. във връзка с чл. 

39, т.1 от Наредба №22. 

Искането за промяна се налага във 

връзка с влизане в сила на Закона 

за изменение и допълнение на 

Закона за подпомагане на 

земеделските производители (обн. 

ДВ, бр. 2 от 2018 г.). 
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мерки в Стратегията случаи се прилага нормативната 

уредба по съответната съотносима мярка и разпоредбите на 

Наредба № 22/18.12.2015. В случай на различие между 

нормите на Наредба 22 и тези на съотносимата мярка, за 

приложима по отношение на Стратегията за ВОМР се 

счита Наредба 22/18.12.2015 г. на МЗХ. 

мерки в Стратегията случаи се прилага европейското и 

национално законодателство, и разпоредбите на Наредба № 

22/18.12.2015. 

 

Описание на мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Интензитет на помощта: 

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% 

финансиране в случай, че не е налично генериране на 

приходи.  

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, 

размерът на финансиране е до 75%.  

За ВиК операторите размерът на финансирането се 

определя въз основа на одобрен индивидуален анализ 

(ползи-разходи) за съответния регион. 

Интензитет на помощта: 

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% 

финансиране в случай, че не е налично генериране на 

приходи.  

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, 

размерът на финансиране е до 75%.  

Заличава се изречението: За ВиК операторите размерът на 

финансирането се определя въз основа на одобрен 

индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион. 

Искането за промяна се извършва 

на основание чл. 10 от 

Споразумение №РД50-

141/21.10.2016 г. във връзка с чл. 

39, т.2 от Наредба №22. 

Заличава се последното изречение 

поради допусната очевидна 

грешка, тъй като в описанието на 

мярката, ВиК оператори не са 

описани като допустими 

бенефициенти. 

т. 8.6 Описание  на системата за мониторинг и оценка: 

Процедура за обновяване стратегията.  

Веднъж одобрена стратегията за ВОМР може да претърпи 

промяна: ‐по отношение на финансовите й параметри; ‐по 

отношение на процедурите за изпълнение; ‐при промяна на 

условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР 

или наредбите за тяхното прилагане; ‐при промяна в 

Процедура за обновяване стратегията.  

Веднъж одобрена стратегията за ВОМР може да претърпи 

промяна: ‐по отношение на финансовите й параметри; ‐по 

отношение на процедурите за изпълнение; ‐при промяна на 

условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР; 

‐при промяна в приложимите регламенти.  

Искането за промяна се извършва 

на основание чл. 10 от 

Споразумение №РД50-

141/21.10.2016 г. във връзка с чл. 

39, т.1 от Наредба №22. 
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приложимите регламенти. Необходимостта от промяна на 

стратегията за ВОМР се обосновава в Шестмесечните 

и/или в Годишните доклади за нейното изпълнение. След 

одобряване на Докладите от УС и от ОС на МИГ, ИД и 

ЕПС предприемат действия за изготвяне на Заявление за 

промяна на стратегията за ВОМР, което съдържа: ‐доклад 

за договорените, реализираните проекти и извършените 

дейности; ‐финансова таблица с усвоените, договорените и 

планираните средства; ‐обосновка за исканата промяна. 

Заявлението за промяна на стратегията за ВОМР се 

представя за одобрение на УС на МИГ и се счита за 

одобрено ако е подкрепено от мнозинството от всички 

членове на УС. Одобрението се документира с Протокол, 

съгласно предвиденото в устава на МИГ. 

 

Необходимостта от промяна на стратегията за ВОМР се 

обосновава от Екипа на МИГ и след одобряване от УС на 

МИГ, ИД и ЕПС предприемат действия за изготвяне на 

Заявление за промяна на стратегията за ВОМР, което 

съдържа, когато е приложимо: ‐доклад за договорените, 

реализираните проекти и извършените дейности; ‐финансова 

таблица с усвоените, договорените и планираните средства; 

‐обосновка за исканата промяна. Заявлението за промяна на 

стратегията за ВОМР се представя за одобрение на УС и ОС 

на МИГ. Одобрението се документира с Протокол, съгласно 

предвиденото в устава на МИГ. 

 

Искането за промяна се налага във 

връзка с влизане в сила на Закона 

за изменение и допълнение на 

Закона за подпомагане на 

земеделските производители (обн. 

ДВ, бр. 2 от 2018 г.). 


	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
	НА
	СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
	НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

