Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ
НА 14.05.2021 година
Днес, 14.05.2021 г. в 9,30 часа, в гр.“Чепеларе, в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в
град Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ 25 В, се проведе Общо събрание (ОС) на сдружение
‘‘Местна инициативна група ‘‘Преспа‘‘ – общини Баните, Лъки, Чепеларе‘‘, с Булстат:
120618585, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул.‘‘Йордан Данчев‘‘ № 1.
Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет (УС) на сдружението, на
основание чл.28, ал.1 от Устава на сдружението, чл.26 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на УС по Протокол от проведено заседание на
12.04.2021 г.
След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 16 членове на общото
събрание от общо 44 членове. Поради липсата на кворум съгласно чл. 30 от Устава на
Сдружението, председателят на УС на МИГ „Преспа” – г-жа Велика Кузмова, отложи
събранието с 1 час, за 10:30 часа.
В 10.30 часа председателят на УС обяви на присъстващите членове предварително
обявения в Поканата за събранието дневен ред:

Дневен ред:
1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе“
2. Други
Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Присъстващите на
събранието приеха единодушно така предложения дневен ред.
В 10.30 часа заседанието бе открито от г-жа Велика Кузмова, която приветства
присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на решенията на общото
събранието. Всички присъстващи членове на общото събрание се регистрираха в присъствен
списък.
Председателят провери списъка на регистриралите присъствието си членове на ОС и
констатира, че от направилите своята регистрация 24(двадесет и четири) членове на ОС, в
залата присъстват всички 24 (двадесет и четири) регистрирани членове на ОС.Прилага се и
става неразделна част от настоящия протокол присъствения списък на членовете на ОС –
Регистрация на членовете на Общо събрание на сдружение МИГ „Преспа“ – общини
Баните, Лъки, Чепеларе – 14.05.2021 г.
На събранието без право на глас присъстваха екипът по администриране Стратегията за
ВОМР на МИГ „Преспа”- Иванка Талева- изпълнителен директор, Соня Ружинова- експерт и
Даниела Радева-експерт.

По точка първа от дневния ред – Вземане на решения за промени в одобрената
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Преспа-общини
Баните,Лъки и Чепеларе“
Госпожа Велика Кузмова разясни на присъстващите, че Правителството на Република
България е одобрило единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони
2014-2020г. С изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн.лв.
по подхода Водено от общностите местно развитие.Средствата ще се използват през преходния
период 2021-2020г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към изпълняващите се
стратегии за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на 64 местни инициативни
групи,една от които е и Местна инициативна група Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе. С
промените се предвижда увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с
799 000,00 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 2021г. и 2022г. и за изменение на регламент /ЕС/
№1305/2013, /ЕС/ №1306/2013 и /ЕС/ №1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането
през 2021 г. и на 2022 г. и на Регламент /ЕС/ №1308/2013 по отношение на ресурсите и
разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г.
На 29 април 2021 на сайта на Сдружението е публикувано съобщение за обществено
обсъждане. Предложението на УС е допълните средства да бъдат разпределени по следния
начин:
- в подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрапа на неземеделски дейности“ – 303 000 лв
- в подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ – 400 000 лв
- в подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за
отдих,туристическа инфраструктура – 96 000 лв;
До 12 май 2021 на имейла на Сдружението бяха изпратени много мнения, коментари и
препоръки по така направеното предложение и постъпиха и много нови предложения.
Разпечатка на постъпилите коментари бяха предоставени и на присъстващите за
разглеждане.
София Димитрова предложи ресурсът, който е предвиден за подмярка 6.4.1 да остане,
за да може всички приети и одобрени проектни предложения по подмярката, за които не
достигна ресурс по провединия прием през 2020 г. да бъдат финансирани. Другото и
предложение е да се насочи повече финансов ресурс към подмярка 7.5, защото има голям
интерес към дейности насочени към туристическата инфраструктура.Предложението и е за
допълнителен бюджет от 370 000,00 лв. към подмярката. Останалите 126 000,00 да бъдат
насочени към подмярка 7.2.
Екатерина Янкова предложи по подмярка 7.5 - 200 000,00 лв., а по подмярка 7.2296 000,00 лв. По подмярка 6.4.1 си остава предложението за 303 000,00 лв.
Други предложения не постъпиха.
Предложението на София Димитрова е подложено на гласуване:
Със 16 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 2 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 6 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘
Предложението на Екатерина Янкова е подложено на гласуване:

Със 8 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 10 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 6 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘
След така проведеното гласуване Общото събрание взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание разпредели предоставените допълните средства по следния начин:
- в подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрапа на неземеделски дейности“ – 303 000 лв
- в подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ – 126 000 лв.
- в подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за
отдих,туристическа инфраструктура” – 370 000 лв.
Госпожа Велика Кузмова
разясни на всички присъстващи, че във връзка с
допълнителното финансиране по мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020 г. на основание чл. 40,
ал.1 от Наредба № 22 от 2015 г. и на основание чл.39, т. 1, т.4 и т.5 от Наредба № 22 от 2015 г.,
общото събрание на МИГ трябва да вземе решение и да заяви промяна и на индикаторите в
СВОМР на МИГ Преспа, както следва:
1)Констатация: В раздел 5 „Описание на мерките ,подмярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ т.5
Финансови параметри на проектите „Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000
евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 50 000 евро“ и т.6
Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ “За бенефициенти общини и
ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по
подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се
определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите
разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен
потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%“.
2) Изменение: т.5 „Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 евро“ и т.6 Интензитет
на подпомагане и размер на финансовата помощ “За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в
случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по
подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се
определя въз основа на анализ разходи и ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ.
3) Обосновка: За общините като допустим бенефициент по подмярката е нужно да бъде
увеличена максималната стойност на допустимите разходи по проект, за да могат да
кандидатстват и да реализират проекти, свързани с изграждане на туристическа
инфраструктура.
4) Правно основание за изменението: Ч л . 1 0 , т . 1 и 2 о т С п о р а з ум е н и е з а
и з п ъ л н е н и е н а с т р а т е г и я з а В О М Р и чл. 39, т. 5 от Наредба 22/2015 г. - „по отношение
на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на
помощта ”.
1)Констатация: В раздел 5 „Описание на мерките ,подмярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ т.5 Финансови параметри на проектите „Минимална
стойност на допустимите разходи – 5 000 евро. Максимална стойност на допустимите разходите
по проекта – 200 000 евро“
2) Изменение: Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 евро. Максимална
стойност на допустимите разходите по проекта – 75 000 евро

3) Обосновка: При първи прием по подмярката през 2020 година беше прояви интерес от
страна на кандидати с проектни предложения. Поради недостатъчен ресурс половината от
подадените проектни предложения останаха в резервен списък, тъй като максималната стойност
на допустимите разходи е 200 000 евро за един проект, а бюджетът по мярката е СВОМР е
малък.
Ако се появи необходимост от нов прием по мярката е нужно да бъде намален
максималният праг на допустими разходи, за да може повече бенефициенти да се възползват от
предложения финансов ресурс по нея.
X. В раздел 6 от Стратегията „Финансов план“, таблицата на подраздел 6.1
„Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“.
1) Констатация:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код
на
мярка
та
6.4.1
7.2
7.5
8.3
8.6

7.6

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията
лева

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура
Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития
Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани
от ЕЗФРСР)
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОМР:
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие (25 на сто от
общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи
разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)

%

1 906 925
625 860

97.5%
32.0%

859 856

44,0%

48 895

2.5%

117 350

6.0%

254 964

13%

48 900

2.5%

48 900

2.5%

1 955 825

100%

651 500

25%

2) Изменения:
На ред 2 от таблицата Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) в
предпоследна и последна колона стават съответно „2 705 925 “ и „98,2 %“.
На ред 3 подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ стойностите
в предпоследна и последна колона стават съответно „928 860“ и „34 %“.
На ред 4 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ стойностите в предпоследна и последна
колона стават съответно „985 856 “ и „36 %“.
На ред 5 подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“ се променя и бюджета по мярката става 418 895,00 лева и
съответно 15,2 %.
На ред 6 подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“ се променя и бюджета по мярката става съответно 4 %.

На ред 7 подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“ се променя и бюджета по мярката става
съответно 9 %.
На ред 8 Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са включени в Регламент
(EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) и ред 9 - подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ стойностите в предпоследна и последна колона стават
съответно „1,8 %“.
Ред 10 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР в предпоследна и
последна колона стават съответно „ 2 754 825 “.
На ред 10 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи
разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) в предпоследна и последна колона стават
съответно „765 500 “ и „22 %“.
Таблицата придобива следния вид:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код
на
мярка
та
6.4.1
7.2
7.5
8.3
8.6

7.6

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията
лева

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура
Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития
Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани
от ЕЗФРСР)
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОМР:
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие (25 на сто от
общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи
разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)

2 705 925
928 860

%
98, 2 %
34 %

985 856

36 %

418 895

15,2 %

117 350

4%

254 964

9%

48 900

1,8 %

48 900

1,8 %

2 754 825

100 %

765 500

22 %

XI. В раздел 6 от Стратегията „Финансов план“, подраздел 6.2 “Финансова обосновка на
бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки”.
1)
Констатация:
Разпределението на бюджета на СМР на МИГ е в съответствие с определените приоритети
на политиката за местно развитие. Средствата са разпределени между три мерки и шест
подмерки. Пет от подмерките са от обхвата на включените в ПРСР 2014-2020. Единствената
мярка, която няма да се прилага съобразно, условията в ПРСР е подмярка 7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и

природното наследство на селата“, която включва в обхвата си по-широк кръг от бенефициенти,
допустими дейности и разходи. Източник на финансови средства за изпълнение на мерките е
ЕЗФРСР, който ще осигури 100% от бюджета на Стратегията и е единствен и водещ фонд.
Разпределението на бюджета по
М8
трите основни мерки от ПРСР,
М6
19%
включени в СМР, показано на
32%
диаграмата
илюстрира
ясно
насоките
на
планираните
интервенции. На територията на
М7
МИГ Преспа, ресурса е фокусиран
49%
балансирано между т.нар. публични
мерки и мерки в подкрепа на
М6 М7 М8
развитието на бизнеса. За проекти и
дейности по мярка 7 са заделени 49%
от бюджета на СМР. Останалите 51% са разпределени за неземеделски дейности (М6 – 32%),
горскостопански дейности (М8 – 19%), които трябва да подкрепят проекти за икономическо
оживяване на територията.
Разпределението на средствата на
254 964
48 900;
СВОМР по подмерки, показва
13.0%
2,5%
концентрация на ресурса в две от
117 350;
625 860;
6%
тях. Подмярка 7.2, която ще
32%
48 895;
подкрепя подобряването на средата
2,5%
за живот, посредством проекти за
859 856
доизграждане и разширяване на
44.0%
малка по мащаб инфраструктура
има най-голяма финансова тежест
– 44 %. С малко по нисък дял от
6.4.1.
7.2.
7.5.
8.3.
8.6.
7.6.
общия бюджет е подмярка 6.4.1 –
32%.
Поради
специфичния
планински характер на територията
в стратегията са отделени 13% за
проекти
по
подмярка
8.6.
Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на
горски продукти. Допълнително за подмерки от мярка 8 са разпределени още малко повече от
една десета от ресурса – подмярка 8.3 – 6%. Делът на горския фонд на територията на МИГ
Преспа е най-високият в страната, респективно горите са основният източник на ресурси –
дървесни и недървесни за територията. Поради тази причина средствата за инвестиции в горите
и преработката на горски продукти са в размер на една четвърт от бюджета на стратегията.
Разпределението на средствата по приоритети е с фокус върху разнообразяване на
туристическото предлагане и подкрепа за местното предприемачество, което да подкрепя
развитието на туризма на територията. Приоритета, насочен към опазване на природното
наследство на територията е подкрепен с една четвърт от бюджета на СМР. За последният
приоритет – доизграждане на публичната инфраструктура са насочени около 46,5 % от общия
бюджет. Разпределението на ресурса по двете основни цели на СМР е балансирано и отговаря
на нуждите на територията, изведени в изготвените анализи, респективно ресурса между
частните и публичните бенефициенти на СМР е балансиран.
2)
Изменения:
След направените промени подраздела придобива следния вид:
Разпределението на бюджета на СМР на МИГ е в съответствие с определените приоритети
на политиката за местно развитие. Средствата са разпределени между три мерки и шест
подмерки. Пет от подмерките са от обхвата на включените в ПРСР 2014-2020. Единствената
мярка, която няма да се прилага съобразно, условията в ПРСР е подмярка 7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“, която включва в обхвата си по-широк кръг от бенефициенти,

допустими дейности и разходи. Източник на финансови средства за изпълнение на мерките е
ЕЗФРСР, който ще осигури 100% от бюджета на Стратегията и е единствен и водещ фонд.
Разпределението на бюджета по
М8
трите
основни мерки от ПРСР,
М6
13%
включени в СМР, показано на
34 %
диаграмата
илюстрира
ясно
насоките
на
планираните
интервенции. На територията на
М7
МИГ Преспа, ресурса е фокусиран
53%
балансирано между т.нар. публични
мерки и мерки в подкрепа на
М6 М7 М8
развитието на бизнеса. За проекти и
дейности по мярка 7 са заделени 53
% от бюджета на СМР. Останалите 47 % са разпределени за неземеделски дейности (М6 – 34%),
горскостопански дейности (М8 – 13%), които трябва да подкрепят проекти за икономическо
оживяване на територията.
Разпределението на средствата на
254 964
48 900;
СВОМР по подмерки, показва
9%
1,8 %
928 860;
концентрация на ресурса в две от
117 350;
34%
4%
тях. Подмярка 7.2, която ще
подкрепя подобряването на средата
985 856
418 895;
за живот, посредством проекти за
36.0%
15,2%
доизграждане и разширяване на
малка по мащаб инфраструктура
има най-голяма финансова тежест
6.4.1.
7.2.
7.5.
8.3.
8.6.
7.6.
– 36 %. С малко по нисък дял от
общия бюджет е подмярка 6.4.1 –
34%.
Поради
специфичния
планински характер на територията
в стратегията са отделени 9 % за проекти по подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за
лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. Допълнително
за подмерки от мярка 8 са разпределени още малко повече от една десета от ресурса – подмярка
8.3 – 4%. Делът на горския фонд на територията на МИГ Преспа е най-високият в страната,
респективно горите са основният източник на ресурси – дървесни и недървесни за територията.
Поради тази причина средствата за инвестиции в горите и преработката на горски продукти са в
размер на една четвърт от бюджета на стратегията.
Разпределението на средствата по приоритети е с фокус върху разнообразяване на
туристическото предлагане и подкрепа за местното предприемачество, което да подкрепя
развитието на туризма на територията. Приоритета, насочен към опазване на природното
наследство на територията е подкрепен с една четвърт от бюджета на СМР. За последният
приоритет – доизграждане на публичната инфраструктура са насочени около 51 % от общия
бюджет. Разпределението на ресурса по двете основни цели на СМР е балансирано и отговаря
на нуждите на територията, изведени в изготвените анализи, респективно ресурса между
частните и публичните бенефициенти на СМР е балансиран.
XII. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.1
“индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за
ВОМР, включително брой създадени работни места“
1) Констатация:
ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР
Индикатор
Мерна
Цел до
Източник на информация

единица
Брой проекти, финансирани
по СВОМР
Общ обем на инвестициите
(публичен принос)
Подкрепени проекти за
интегриран туризъм
Публични проекти
реализирани извън
общинските центрове
Брой проекти на частни
бенефициенти
Създадени работни места

Брой

края на
СВОМР
19

База данни и отчети на МИГ

хил. лв.

1 955.8

База данни и отчети на МИГ

Брой

3

База данни и отчети на МИГ

Брой

2

База данни и отчети на МИГ

Брой

11

База данни и отчети на МИГ

брой

17

Отчети на бенефициенти,
база данни на МИГ
База данни, проучвания на
територията

Население от територията, Брой
което
се
ползва
от
подобрени услуги

9500

2)Изменения:
Ред №1 от таблицата „Брой проекти, финансирани по СВОМР” броя проекти се увеличава от
19 на 20 броя.Ред 2 от таблицата обема на инвестициите се увеличава от 1 955.8 хил.лв. на
2 754 825 хил.лв. Ред № 3 от таблицата „Подкрепени проекти за интегриран туризъм”
стойността се намалява на 2 броя. Ред 5 „Брой проекти на частни бенефициенти” стойността се
намалява и става 10 броя. Ред 6 „Създадени работни места” се увеличава броя на 20.
Таблицата придобива следния вид:
ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР
Индикатор
Мерна
Цел до
Източник на информация
единица
края на
СВОМР
Брой проекти, финансирани
Брой
20
База данни и отчети на МИГ
по СВОМР
Общ обем на инвестициите
хил. лв.
2 754 825
База данни и отчети на МИГ
(публичен принос)
Подкрепени проекти за
Брой
2
База данни и отчети на МИГ
интегриран туризъм
Публични проекти
Брой
2
База данни и отчети на МИГ
реализирани извън
общинските центрове
Брой проекти на частни
Брой
10
База данни и отчети на МИГ
бенефициенти
Създадени работни места
брой
20
Отчети на бенефициенти,
база данни на МИГ
Население от територията, Брой
9500
База данни, проучвания на
което се ползва от подобрени
територията
услуги
XIV. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.2
“индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 6.4 от СМР“ .
1) Констатация:
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СВОМР
Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
на
стратегията

Източник на информация

Проекти, финансирани по

брой

6

База данни и отчети на МИГ

мярката
Общ обем на
инвестициите (публичен
принос)
Създадени
нови
производства,
услуги,
дейности на територията
Създадени работни места
Проекти усвояващи
потенциала за развитие на
туризъм

хил. лв.

625.7

База данни и отчети на МИГ

брой

2

База данни и отчети на МИГ

брой
брой

9
3

База данни и отчети на МИГ
База данни и отчети на МИГ

2)Изменения: На ред № 2 от таблицата „Общ обем на инвестициите“, в колона „Цел до края на
стратегията“ стойността „625 860“ се променя на „928 860“. На ред № 3 от таблицата
„Създадени нови производства, услуги, дейности на територията“, в колона „Цел до края на
стратегията“ стойността „2“ се променя на „3“. На ред № 4 от таблицата „Създадени работни
места“, в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „9“ се променя на „12. Ред №5
„Проекти усвояващи потенциала за развитие на туризъм“ се заличава на база подписано
допълнително споразумение от 2019 г., с което процентът за съфинансиране на проекти с
предвидени туристически дейности се намалява от 75 % на 5% и няма интерес от страна на
кандидатите.
Таблицата придобива следния вид:
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СВОМР
Индикатор
Мерна
Цел до края
Източник на информация
единица
на
стратегията
Проекти, финансирани
брой
6
База данни и отчети на МИГ
по мярката
Общ обем на
хил. лв.
928 860
База данни и отчети на МИГ
инвестициите (публичен
принос)
Създадени
нови брой
3
База данни и отчети на МИГ
производства,
услуги,
дейности на територията
Създадени работни
брой
12
База данни и отчети на МИГ
места
XVI. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.2
“индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 7.2 от СМР“
Констатация:
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР
№ Индикатор
Мерна
Цел до края Източник на
единица
на
информация
стратегията
1 Проекти, финансирани брой
4
База данни и отчети на
по мярката
МИГ
2 Общ обем на
хил. лв.
860,0
База данни и отчети на
инвестициите
МИГ
3 Проекти реализирани
брой
2
База данни и отчети на
извън общинските
МИГ
центрове
4 Население
на брой
9500
База данни и отчети на
територията на МИГ,
МИГ
което се ползва от

5

подобрените услуги
Изградени/обновени
сгради за предоставяне
на социални услуги

брой

1

База данни и отчети на
МИГ

1)
Изменения: На ред № 1 от таблицата „Проекти, финансирани по мярката“, в
колона „Цел до края на стратегията“ стойността „4“ се променя на „5“. На ред № 2 от таблицата
„Общ обем на инвестициите“, в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „860,0“ се
променя на „986,0“. Ред №5 „Изградени/обновени сгради за предоставяне на социални услуги“
се заличава-няма интерес за изграждане на такъв вид центрове.
Таблицата придобива следния вид:
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР
№ Индикатор
Мерна
Цел до края Източник на
единица
на
информация
стратегията
1
Проекти, финансирани
брой
5
База данни и отчети на
по мярката
МИГ
2
Общ обем на
хил. лв.
986,0
База данни и отчети на
инвестициите
МИГ
3
Проекти реализирани
брой
2
База данни и отчети на
извън общинските
МИГ
центрове
4
Население
на брой
9500
База данни и отчети на
територията на МИГ,
МИГ
което се ползва от
подобрените услуги
XVI. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“,
“индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 7.5 от СМР“
1)
Констатация:
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СМР
№ Индикатор
Мерна
Цел до края
Източник на
единица на
информация
стратегията
1
Проекти, финансирани
брой
2
База данни и
по мярката
МИГ
2
Общ обем на
хил. лв.
48.9
База данни и
инвестициите
МИГ
3
брой
1
База данни и
Подпомогнатите нови
МИГ
туристически дейности
4
Създадени временни
брой
4
База данни и
работни места
МИГ

подраздел 9.2

отчети на
отчети на
отчети на
отчети на

2)Изменение: Променя се ред втори „общ обем на инвестицията“ и става 419 хил. лева
На ред №3 „Подпомогнатите нови туристически дейности“ в колона 3 става „2“. Четвърти
ред се заличава, поради невъзможност за създаване на такива работни места.
Таблицата придобива следния вид:
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СМР
Индикатор
Мерна
Цел до края
Източник на
единица на
информация
стратегията
Проекти, финансирани по
брой
2
База данни и отчети на
мярката
МИГ

Общ обем на инвестициите

хил. лв.

База данни и отчети на
МИГ
База данни и отчети на
МИГ

419,0

брой
2
Подпомогнатите нови
туристически дейности
Предложението за промяна в мониторинговите индикатори е подложено на гласуване:
Със 24 гласа – ‘‘ЗА‘‘, 0 гласа – ‘‘ПРОТИВ‘‘, 0 гласа – ‘‘ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ‘‘
След така проведеното гласуване Общото събрание взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание приема така предложената промяна в СВОМР и в индикаторите за
мониторинг.Екипът по администриране на СВОМР да подготви всички необходими
документи за така предложената промяна и да ги изпрати за разглеждане пред УО на ПРСР.
В точка Други нямаше разискване.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се разпуска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......../П/
ВЕЛИКА КУЗМОВА

СЕКРЕТАР:.........../П/
ДАНИЕЛА РАДЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ:....../П/
СОНЯ РУЖИНОВА
Приложение:
1.Съобщение за обществено обсъждане на страницата на МИГ
2.Обобщена таблица с получени коментари

Сдружение Местна Инициативна Група „Преспа” - общини Баните, Лъки и Чепеларе
адрес: гр. Чепеларе 4850; ул. ”Йордан Данчев” № 1; e-mail: migprespa@gmail.com
телефон за контакти: 0886 797 808

