
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на промени в СВОМР

28.04.2021 година

гр. Дряново
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“



Какво ни събра заедно днес?

✓ Да се информираме до къде сме стигнали

✓ Да се уверим, че сме силно заинтересовани, пряко или косвено, от

бъдещето на територията ни

✓ Желанието ни ЗАЕДНО да решаваме какво, къде и как

✓ Сами да определим приоритетите в разходване на допълнителния

финансов ресурс от Европа



С какво разполагахме в началото???

Многофондово финансиране на СВОМР 2014 – 2020 г. 

ЕЗФРСР ЕФРР ЕСФ

ПРСР

2 933 700.00

9 мерки

ОПИК

1 955 800.00

1 мярка

ОПОС

447 202.48

1 мярка

ОПРЧР

1 486 408.00

4 мерки

СВОМР
7 343 110.48

ОПНОИР

520 000.00

1 мярка

ФЛ ЮЛ НПО Читалища Общини



И така…какво се случи до тук:

✓ Отворени 34 приема по 14 мерки от всички Оперативни програми

✓ Разгледани и оценени 81 проектни предложения на обща 

стойност 11 201 793.00 лв.

✓ Одобрени 64 проекта на стойност 8 787 953.09 лв.

✓ Сключени 19 бр. Договори за БФП на стойност 3 376 090.21 лв.

✓ Към момента открити 54 нови работни места

✓ До края на 2021 ще бъдат открити нови 35 работни места



Или обобщено:

▪ 153% подадени проекти към общия бюджет

▪ Най-голям интерес към ОПРЧР, при които

финансирането е сто на сто – 300.16%

▪ Най-много усвоени средства и най-бързо сключени

договори по ОПИК – 1 821 607.74 лв.

▪ Най-слаб интерес към земеделските мерки 4.1. и 4.2.- 3

подадени ПП за 6 процедури с по 2 приема всяка



Какъв шанс ни е предоставен?

За максимално оползотворяване на предоставения ресурс имаме възможност

да предприемем следните действия:

• Прехвърляне на остатъчни средства до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР 

бюджет  или 

293 370 лв.

• С одобреното Единадесето изменение на ПРСР се осигурява допълнително 

финансиране по подхода ВОМР в размер на 

799 000,00 лв. 



Предложение за обсъждане:

Код на мярката Име на мярката
Общо за периода на стратегията

Промяна

лева %

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 2933700.00 39.95  3 732 700,00

1.1 Професионално обучение и придобиване на умения 25 275.00 0.34 -

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
300 000.00

- 98 370,00
4.09

 201 630,00

4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на

селскостопански продукти
100 000.00 1.36

-

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 873 425.00 11.89 -

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по мащаби

инфраструктура

1 000 000.00

+ 800 000,00
13.62

 1 800 00,00

7.5
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за

отдих, туристическа инфраструктура

300 000.00

+ 292 370,00
4.09

 592 370,00

7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и

възстановяване на културното и природното

наследство на селата.

50 000.00 0.68
-

8.5
Инвестиции подобряващи устойчивостта и екологичната

стойност на горските екосистеми

85 000.00

- 85 000,00
1.16

 0,00

8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в

преработката, мобилизирането и търговията на горски

продукти

200 000.00

- 110 000,00
2.72

 90 000,00

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 7 343 110.48 100.00  8 142 110,48



Мотиви:
1. Липса на нотификация по мярка 8.5 от СВОМР

При изготвянето на СВОМР на МИГ през 2016 г. местния бизнес от територията 

на общините Дряново и Трявна е оценил Мярка 8.5. "Инвестиции подобряващи 

устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми" като желана и 

необходима за развитието на предприемачеството на територията на МИГ. След 

изготвянето на СВОМР и нейното одобрение от ДФЗ-РА, Мярка 8.5 и до ден днешен 

не е получила разрешение за прилагане на национално ниво. Това обстоятелство 

тласка Местните инициативни групи от територията на страната да търсят решения 

за преразпределянето на финансовите средства от Мярка 8.5 към други мерки от 

СВОМР, за да бъде изпълнена СВОМР в най-голям процент, а финансовите средства 

да бъдат усвоени.



Мотиви:
2. Бавна административна процедура от страна на държавните 

органи при финансиране на мярка 4.1 от СВОМР и липса на 

интерес в бенефициентите

Към 19.04.2021 г. мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски

стопанства“ е била обявена с две процедури, на които три пъти е

удължаван срока от МИГ. През м. 05 2021 г. предстои откриване на

трета процедура. Към 2021 г. по мярка 4.1 от СВОМР МИГ е

сключила два договора за БФП по процедурата на стойност 89 365,31

лв.



Мотиви:

Поради бавния процес на административно одобрение от страна ДФЗ-РА, местния

бизнес няма интерес да подава нови проектни предложения, тъй като мярката засяга

Земеделските стопани, а те имат нужда от придобиване на активите, обект на техните

инвестиционни намерения в диапазон до една годишна реколта.

Пандемията нанесе най-силен икономически удар именно върху сектора на услугите

в цялата страна, а неяснотата за бъдещото развитие на сектора на услугите възпира

потенциалните бенефициенти в нови инвестиции в този сектор.



Мотиви:
3. Липса на интерес в бенефициентите за кандидатстване по мярка 8.6 „Инвестиции 

в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти“

Към 19.04.2021 г. във водения от нас Регистър на постъпилите запитвания по СВОМР

по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането

и търговията на горски продукти“ са направени само 2 такива. Трудностите от забавените

административни процедури, както и икономическия срив в следствие на пандемията от

COVID-19, която дестабилизира икономиките на света и в частност и у нас, доведе до

несигурност на бизнеса в аспект на нови инвестиции. В тази връзка е и слабия интерес

към инвестиционна мярка, насочена както към лица, регистрирани по ТЗ, така и към

Общини и собственици на горски територии и сдружения на частни собственици на гори.



Мотиви:

4. Нужда от инвестиции в публичния сектор на територията на МИГ

Пандемията от COVID – 19 наруши силно инвестиционния климат в цялата

страна и особено много в малките общини на територията на страната. Негативни

последици от икономическата стагнация ще се усещат в местните хазни години след

преминаването на пандемията. С прехвърлянето на финансови средства в СВОМР от

мерки 4.1, 8.5 и 8.6 към инвестиционните за местните власти мерки 7.2 и 7.5 ще се

осигури на разположение финансов ресурс за Община Дряново и Община

Трявна за реализация на инвестиции в публична инфраструктура, въпреки

намалените постъпления от местни данъци и такси, които се очакват на

територията на всички общини в България.



Мотиви:

5. Нужда от подкрепа на туристическото развитие на ниво територията за подготовка на рестартиране 

на туристическия сектор на територията на МИГ при затихване на пандемията

• Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

касае развитието на туризма и свързаната с него инфраструктура в селските райони.

• Пандемията от COVID-19, засегна най-силно малките икономически единици от туристическия сектор.

• Поради усложнената епидемиологична обстановка в цяла Европа туристическите единици на

територията на МИГ през 2021-2022 г. ще трябва да се насочат към привличане на туристи от България,

предимно от големите градове в страната.

• ключово значение ще бъде бързата реакция за възстановяване на позициите на туристическия бранш



Възможност за подкрепа

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“

има възможност да подкрепи финансово

Община Дряново и Община Трявна за

запазване и съхранение на позициите на

територията на туристическия пазар в

България чрез осигуряване на средства за

инвестиции в туристическа инфраструктура.



Мотиви:

6. Нужда от подкрепа на Община Дряново и Община Трявна в изпълнението на 

мерките, залегнали в новите ПИРО 2021-2027 г.

Съгласно насоките на МРРБ Община Дряново и Община Трявна изготвят общински

планове за развитие (ПИРО) за период до 2027 г. В тези планове общините са длъжни да

опишат всички инвестиционни намерения на общинската администрация за цялата

територията на съответната община.

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ има възможност да подкрепи финансово

Община Дряново и Община Трявна за запазване реализирането на част от тези

инвестиционни намерения чрез Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура .



Мотиви:

7. Управление на риска от неусвояване на финансови средства от СВОМР, 

предназначение за територията на Община Дряново и Община Трявна 

В случай, че до края на 2021 г. не се прояви интерес от страна на местния бизнес

към остатъчния ресурс по мерките ПРСР 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.5 и 8,6 в размер на 1 240

127,34 лв., парите няма да бъдат усвоени, което ще е загуба за територията на МИГ

(по добре тези финансови средства да се инвестират на територията от общинските

власти).



Предлагаме:

Тези финансови средства да се 

инвестират на територията от 

общинските власти и 

неправителствения сектор



Обобщение на промените:

Изменението на СВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ касае преразпределението на част от остатъчни (неусвоени) финансови

средства по следните мерки:

➢ Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" в размер на 210 634.69 лв.;

➢ Мярка 8.5. "Инвестиции подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми" в размер на 85 000.00 лв.;

➢ Мярка 8.6. „Инвестиции в технология за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ в размер на 200 000.00

лв..

и

➢ Допълване стойността на СВОМР с нови 799 000 лв.

към обществените мерки на СВОМР:

➢ Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;

➢ Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура".

Или общо увеличение на бюджета по публичните мерки в размер 1 092 370 лв.



Промени в цялостните индикаторите на СВОМР:

Изпълнение на индикатори по отношение на цялостното прилагане на стратегията за ВОМР след изменение 

 
Индикатор 

 

Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Подадени заявления за подпомагане по мерките 
от стратегията 

Брой 70 База данни МИГ 

Усвоени публични разходи от стратегията за ВОМР Лева 8 142 110.48 База данни МИГ 

Общ размер на инвестициите за иновации 
(минимум) 

Лева 1 500 000 База данни МИГ 

Създадени нови работни места   Брой 43 База данни МИГ 

2. Индикатори за резултати 

 
Индикатор 

 

Мерна 
единица 

Цел до края на 
стратегията 

Източник на информация 

Одобрени заявления за подпомагане Брой 70 База данни МИГ 

Проведени курсове и семинари за обучение на 
земеделски и горски стопани 

Брой 2 База данни МИГ 

Подпомогнати земеделски стопанства Брой 5 База данни МИГ 

Подпомогнати микропредприятия Брой 10 База данни МИГ 

Подпомогнати малки и средни предприятия Брой 6 База данни на МИГ 

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, 
подадени от млади хора (до 40 г.) и жени 

% 25% База данни на МИГ 

Дял на изпълнени проекти за подпомагане на 
уязвими групи от населението 

% 20% База данни на МИГ 

Брой устойчиви проекти в края на 2023г. Брой 70 База данни на МИГ 

Създадени нови работни места   Брой 43 База данни на МИГ 

Защитени видове, за чието опазване се 
изпълняват дейности 

Брой 4 База данни на МИГ 

 



Промени в индикатори по Мярка 7.2
Индикатори по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ след изменение

Индикатор Мерна единица
Цел до края на 

стратегията

Източник на 

информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 8 База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 База данни на МИГ

Стойност на подпомагането с публични средства от стратегията Лева 1 800  000 База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Население на територията,  обхванато от подобрените услуги по 

мярката
% 50

База данни и 

отчети на МИГ

Брой изпълнени проекти, свързани с образователната и/или 

спортна инфраструктура
Брой 1

База данни и 

отчети на МИГ

Брой изпълнени проекти,  свързани с подобряване на публичната 

инфраструктура на обекти за предоставяне на обществени услуги
Брой 6

База данни и 

отчети на МИГ

Брой изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с 

културата
Брой 1

База данни и 

отчети на МИГ

Проекти, които  задоволяват потребностите на уязвими групи от 

населението
Брой 3

База данни и 

отчети на МИГ



Промени в индикатори по Мярка 7.5

Индикатори по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,

туристическа инфраструктура“ след изменение

Индикатор
Мерна 

единица

Цел до края на 

стратегията

Източник на 

информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 8
База данни на 

МИГ

Стойност на подпомагането от Стратегията Лева 592 370
База данни на 

МИГ

2. Индикатори за резултати

Население в територията, което се ползва от 

подобрените услуги
% 30

База данни и 

отчети на МИГ

Проекти, те са насочени към създаване на 

туристически услуги
Брой 5

База данни и 

отчети на МИГ

Проектите, които са иновативни за територията Брой 2
База данни и 

отчети на МИГ

Проекти, които задоволяват потребностите на 

уязвими групи от населението
Брой 2

База данни и 

отчети на МИГ



Вярваме, че ще се съгласим да

преразпределим финансовия ресурс

по най-оптималния начин!!!

Нека се обединим около мнението, че 

нашите действия трябва да задоволят 

в максимална степен ОБЩЕСТВЕНИЯ 

ИНТЕРЕС!



И в тази връзка кое е най-

добре за всички нас -

Средствата да се предоставят за 

ползване на Общините и НПО



Благодарим ви за 

съпричастността и 

вниманието!

От КУО и Екипа на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“


