
Обосновка за исканата промяна 

 

На 08.04.2021 г. МИГ Поморие получи възможност за усвояване на допълнителен финансов  

ресурс  за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 

2014-2020 г., свързана с увеличение на бюджета за дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” с 799 000 

лв. и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“. Увеличението на бюджета се предоставя от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (EЗФРСР) и се разпределят само по мерките, финансирани от 

този фонд. 

Допълнителните средства за увеличение на бюджета на СВОМР 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. 

Към настоящия момент по мерките, финансирани от Програма за развитие на селските 

райони по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие са 

подадени 30 проектни предложения, както следва:  

- Мярка 1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 10 проектни предложения; 0 

сключени договори; 

- Мярка 2 - “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – 5 

проектни предложения; 1 сключен договор; 

- Мярка 3 - „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 8 проектни 

предложения; 0 сключени договори; 

- Мярка 4 – “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ - 4 проектни предложения; 3 сключени 

договора; 

- Мярка 5 - „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” – 3 проектни предложения; 2 сключени договора. 

До голяма степен одобрените финансови средства по мерките от СВОМР, финансирани от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. удовлетворяват заявения интерес на 

местната общност за периода на изпълнение на СВОМР на МИГ Поморие и това ясно личи 

от бройката на подадените проекти по всички мерки. Налице е достатъчно финансиране за 

изпълнение на подадените проектни предложения по гореописаните 5 мерки от 

Стратегията. Всички средства по мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или 



разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са усвоени при 

минимален остатъчен ресурс от 15,76 лв.  

Инвестициите в частни проекти през годините изпреварват възможностите на Община 

Поморие за финансиране на подобрения в инфраструктурата във всичките й населени места. 

Частният бизнес в общината се развива с добри темпове, като същевременно изпреварва 

степента на публичните инвестиции. За бизнеса в малките населени места изключително 

важно да се подобри общия вид на тяхната инфраструктура. В настоящата динамична 

ситуация, причинена от сътресенията около Covid-19, много млади предпочитат живота в 

населените места извън общинския център, което резултира в по-голям брой покупки на 

имоти в тях. В повечето случаи се касае за преместване на цели семейства в селата, което 

от своя страна води до необходимостта от подобряване състоянието на повече площи за 

отдих; от рехабилитация и реконструкция на улици и от създаване на нови; от 

благоустрояване на площи за обществено ползване и др. 

При допълнително финансиране за  създаването, подобряването или разширяването на 

малка по мащаби инфраструктура ще се генерират ползи за по-голяма част от населението 

в малките населени места на Община Поморие, като могат да бъдат решени урбанистични 

проблеми, за които до момента не са достигали средства. При наличие на повече 

инвестиции в публичния сектор до голяма степен биха се изравнили и различията в 

социално-икономическото развитие между град Поморие и заобикалящите го села. 

Подобряването на жизнената среда би довело и до повишаване качеството на живот на 

населението извън общинския център.  

Затова МИГ Поморие предлага допълнителните средства да бъдат разпределени към мярка 

4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“.  

В тази връзка прилагаме следния допълнен финансов план: 

 

1. Финансов план 

1.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки 

 

 

Код на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 3 732 000 44,97 % 

М1 Инвестиции в земеделски стопанства 760 000 9,16 % 



М2 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

450 000 5,42 % 

М3 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 500 000 6,02 % 

М4 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 772 000 21,35 % 

М5 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 

250 000 3,01 % 

      

 Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 1 167 055 14,06 % 

М6 
Подобряване на природозащитното състояние на видовете в 

мрежата Натура 2000 

1 167 055 14,06 % 

      

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 450 000 17,47 % 

М7 
Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп 

до заетост на икономически неактивни и безработни лица 

200 000 2,41 % 

М8 
Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи   

300 000 3,61 % 

М9 
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности, в т.ч. роми, мигранти и др. 

550 000 6,63 % 

М10 

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата 

пригодност за заетост 

400 000 4,82 % 

      

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 950 000 23,5 % 

М11 Технологично развитие и иновации 750 000 9,04 % 

М12 Капацитет за растежа на МСП 1 200 000 14,46 % 

      

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 8 299 055 100% 

 



 
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 

от общностите местно развитие 
1 091 666  

 

Промяната не противоречи на приоритетите на стратегията и са спазени условията, които 

са били предмет на оценка. Увеличението на бюджета ще бъде отразено и в изходните 

индикатори и в индикаторите за резултат. 


