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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

НА 

 ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ЛОМ 

 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ изпълнява Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-

40/24.04.2018 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., с УО на ОПРЧР, с УО на ОПИК, УО на НОИР 

 

Съгласно възможностите, които ни дава член 13 от Споразумението, сдружение 

„Местна инициативна група - Лом“ със заявление, адресирано до УО на ПРСР 2014-

2020,  заявява искане за промени в Стратегията за ВОМР.   

 

Промените са следните: 

 

1. Промяна във финансовите параметри на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ (намаляване на бюджета на мярка 2- 

4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти“  и увеличаване бюджета на  мярка 3-

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“) 
 

Правно основание: 

На основание чл.13, раздел VI. “Промяна на споразумението“ от  Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-

40/24.04.2018 г. и във връзка с чл.18, ал 1, т.3б – промяна във финансовите параметри 

до 10% от одобрения бюджет от ЕЗФРСР по подмярка 19.2.  Одобреният от ЕЗФРСР 

ресурс в Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ е  в размер на  2 933 700.00 лева. Искането 

е за прехвърляне до 10% - 293 370.00 лева от бюджета на мярка 2- 4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти“ към бюджета на мярка 3 - 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“.  

 

 

Дата на откриване: 10.01.2020 

Дата на приключване: 10.02.2020 до 17,00 часа 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

Обосновка за промяната на основата на която заявяваме исканата промяна е: 

Тази промяна в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – 

Лом“ се налага във връзка със следните обстоятелства: Мярка 2-4.2 е планирана в 

СВОМР на МИГ ЛОМ в размер на 400 939.00 лева. При изготвянето на Стратегията 

през 2015-2016 година, от попълнените анкетни карти е видно, че трима земеделски 

стопани са заявили желание да кандидатстват с проектно предложение за мобилна 

мандра, интерес към разработване на проект са изказали и  две месопреработвателни 

фирми и една фирма за преработка на мляко и млечни продукти.   

 

Процедура за подбор на проектни BG06RDNP001-19.062, МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ беше отворена за 

кандидатстване в ИСУН 2020 с начален срок 03.07.2019 и краен срок 03.10.2019г. Във 

връзка с отваряне на приема в ИСУН, МИГ ЛОМ организира информационна кампания 

и се срещна поотделно с потенциалните бенефициенти.  

 

При провеждането на информационна среща на 12.06.2019 г. се оказа, че само един 

земеделски производител не се е отказал от идеята за подаване на проектно 

предложение. Собствениците на две месопреработвателни фирми са прехвърлили 

регистрацията си в София и не са допустим кандидат, а съсобственикът на 

млекопреработвателна фирма е член на КУО на МИГ ЛОМ и също не е допустим 

кандидат по Стратегията. След проведената информационна среща и разговори със 

земеделски производители на територията на Община Лом се установи, че не изразяват 

желание да кандидатстват. Преработвателни предприятия, извън горепосочените, няма 

на територията на Община Лом.  

 

Други допустими кандидати, каквито са признати групи или организации на 

производители не са регистрирани на територията на Община Лом.  

 

По време на отворената процедура в ИСУН не беше подадено нито едно проектно 

предложение. 

 

Съществува риск от загуба/неоползотворяване на ресурса от 400 939.00 лева по мярка 

2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

 

Същевременно обаче, съществуват мерки от СВОМР на МИГ ЛОМ, към които 

местната общност проявява засилен интерес, каквато е мярка 3-6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“. Общият бюджет по мярката в  Стратегията 

ВОМР на МИГ ЛОМ е 733 425.00 лева. Проведени са два приема. Общо одобрените от 

МИГ проекти по мярката са 9 (девет), с одобрена БФП в размер на  603 304.22 лева. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

Остатъчният ресурс от 130 120.78 лева е крайно недостатъчен да отговори на интереса 

на местната общност и потенциални бенефициенти към мярката. 

 

Затова, на основание чл.13 от Споразумението и във връзка с член18 ал.1,т 1, буква б  

и чл.39 т.3 от Наредба №22/14.12.2015 – за промяна във финансовите параметри до 10% 

от одобрения от ЕЗФРСР по подмярка 19.2 ( в размер на 2 933 700.00 лева), да се 

прехвърлят 293 370.00 лева от мярка 2- 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработка, 

предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ към мярка 3-

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 

Исканата промяна не противоречи на приоритетите на Стратегията ВОМР на МИГ 

ЛОМ и не нарушава условията, които са били предмет на оценката.  

 

2. Промяна в интензитет по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и 

популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на 

територията на МИГ-ЛОМ“  от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ-ЛОМ 

 

Мярка 6 от СВОМР на МИГ ЛОМ „Инвестиции за проучване, развитие и 

популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на 

територията на МИГ-ЛОМ“ не е включена в ПРСР 2014-2020 и не е част от 

Регламент(ЕС) №1305/2013, но допринася за постигане на приоритетите му, така че 

основната правна рамка за разработване и прилагане на мярката е Наредба №22/2015 

година. При последното изменение на Наредба № 22 от 25.08.2017 г., (СВОМР на МИГ 

ЛОМ е изготвена и подадена в ИСУН 2020 на 01.08.2017 година), съгласно чл.9, ал.2. 

т.2  интензитетът на помощта  е променен, тази промяна е в сила от 25.08.2017г. и дава 

възможност на читалища и юридически лица с нестопанска цел да получат 

финансиране с размер до 100%, а не до 70 %, когато проектите са в обществена полза 

и не генерират приходи,  както е разписано в СВОМР на МИГ ЛОМ. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

Правното основание , на основата на която заявяваме исканата промяна е: 

На основание чл. 13,  раздел VI от Споразумението и във връзка с член 18 ал.1,т 1, буква 

б  - промяна в чл.39 т.3 от Наредба №22 от 25.08.2017 след подаване на СВОМР на МИГ 

ЛОМ заявяваме искане за  промяна на интензитет по мярка 6 от СВОМР на МИГ ЛОМ.  

 

Обосновка на промяната в интензитета: 

Мярка 6 беше отворена за прием на проектни предложения в ИСУН 2020 от 07.12.2018г 

до 01.04.2019г., но за този период не постъпи нито едно проектно предложение.  

С писмо да СНЦ „МИГ ЛОМ“, Община Лом, която е допустим кандидат, поиска 

удължаване на срока до 01.05.2019г, но не успя да подаде проектно предложение и в 

рамките на удължения срок.  

 

В този отворен в ИСУН 2020 6 - месечен прием на проектни предложения читалищата 

и юридическите лица с нестопанска цел, макар че имаха проектни идеи, не пожелаха 

да участват, поради това, че не намериха логика да съфинансират 15% със свои 

средства (каквито те и нямат реално)  проекти, които са изцяло в обществена полза. 

Тази логика е намерила израз и в промяната в чл. 9 ал.2 т.2 на Наредба № 22 от 

25.08.2017г. 

 

Общият бюджет по мярка 6 е 195 580.00 лева и той ще бъде реализиран в проектни 

предложения от читалища и юридически лица с нестопанска цел със промяната в 

интензитета до 100%. Исканата промяна не противоречи на приоритетите на 

Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ и не нарушава условията, които са били предмет на 

оценката и.  

Промените са посочени в приложената  таблица. 

 

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за 

Водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 10.02.2020 

(включително) на следната електронна поща:  office@miglom.org.  

 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в 

рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във 

формат ".word". 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

 

Мерки от 

СВОМР 

 

Съществуващ 

текст 

 

 Текст за 

промяна 

 

 

Обосновка за исканата 

промяна 

Мярка 2- 

4.2. 

 

Финансови 

параметри 

Общ бюджет 

на мярката: 

400 939,00 

лева 

Финансови 

параметри 

Общ бюджет 

на мярката: 

107 569,00 

лева 

Поради променен статут на 

преработвателни предприятия 

съгласно ТЗ- адресна 

регистрация извън територията 

на МИГ, изисквания в 

нормативната уредба на 

ВОМР, липса на  признати 

групи или организации на 

производители   на 

територията броят на 

потенциалните бенефициенти 

не е достатъчен, за да се 

оползотвори заложения във 

финансовите параметри по 

мярката ресурс, той може да 

бъде намален и да отговори на 

интереса на потенциалните 

кандидати. 

Мярка 3-

6.4.1. 

Финансови 

параметри 

Общ бюджет 

на мярката: 

733425.00 лева 

Финансови 

параметри 

Общ бюджет 

на мярката:  

1 026 795.00 

лева 

Интересът към мярката, 

въпреки намаляването на 

интензитета по отношение на 

туристическите дейности, е 

голям. След два приема и 

одобрени от МИГ 9 (девет) 

проектни предложения, с БФП 

в размер на  603 304.22 лева, 

остатъчният ресурс от 130 

120.78 лева е крайно 

недостатъчен да отговори на 

интереса на местната общност 

и потенциални бенефициенти 

към мярката. Бюджетът може 

да бъде увеличен и усвоен от 

бенефициентите. 
Мярка 6. Интензитет на 

финансова 

помощ: 

-100 %  за 

получател  

публично лице и 

Интензитет на 

финансовата 

помощ: 

-до 100 % - 

когато 

Предоставянето на възможност на 

читалища и юридически лица с 

нестопанска цел да получат 

финансова помощ с интензитет 

100% ще позволи на повече 

заинтересовани от мярката страни 

mailto:office@miglom.org
mailto:miglom@abv.bg
http://miglom.org/


 

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г. 

Сдружение „Местна инициативна група –Лом“,гр.Лом,  ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2     

тел:0971/2 90 02.е-mail: office@miglom.org  , email: miglom@abv.bg 

www. http://miglom.org/ 

 

 

  

Европейски съюз 

 

 
 

 

      

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

проектът не 

генерира 

приход; 

-70 %  за 

получател 

публично лице и 

проектът 

генерира 

приход; 

-60 % за 

получател 

частно лице 

и/или 

юридическо 

лице с 

нестопанска 

цел; 

-70 % за 

получател 

частно лице 

и/или 

юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

и проектът е в 

обществена 

полза. 

получател е 

публично лице, 

читалище или 

юридическо 

лице с 

нестопанска 

цел и проектът 

не генерира 

приход ; 

-до 70 % - 

когато 

получател е 

публично лице 

и проектът 

генерира 

приход  

-до 60 % - 

когато 

получател е 

частно лице; 

-до 70 % - 

когато 

получател е 

частно лице и 

проектът е в 

обществена 

полза. 

 

да кандидатстват с проектни 

предложения. Към днешна дата 

няма читалищни настоятелства от 

територията на Община Лом, 

настоятелства на училища и други 

ЮЛНЦ, проявили първоначален 

интерес към мярката, но 

действително подали проектни 

предложения. Причината е 

главно, , че не намериха логика да 

съфинансират 30% със свои 

средства (каквито те и нямат 

реално)  проекти, които са изцяло 

в обществена полза. Тази логика е 

намерила израз и в промяната в 

чл. 9 ал.2 т2 на Наредба№22 от 

25.08.2017г. Общият бюджет по 

мярка 6 е 195 580.00 лева и ние 

сме убедени, че той ще бъде 

реализиран в проектни 

предложения от читалища и 

юридически лица с нестопанска 

цел промяна в интензитета до 

100% 
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