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ДО:  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ 

РОДОПИ – БОРИНО – ДОСПАТ - 

СЪРНИЦА” И ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ 

ТЕРИТОРИЯТА 

 

 

Съобщение за обществено обсъждане  

 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на 

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница” във връзка с 

постъпило писмо входящ номер 1415/12.07.2018г. на кмета на община Борино и взето решение на 

Управителния съвет от 20.07.2018г. за провеждане на обществено обсъждане и приемане на 

изменение в стратегия за ВОМР от общото събрание. 

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

 

Във връзка с постъпило писмо с входящ номер 1415/12.07.2018г. на кмета на община Борино 

Ви приканваме да бъдат обсъдени варианти за прехвърляне на финансов ресурс към подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от СВОМР. Необходимостта от прехвърляне на финансови средства са в 

резултат на многобройни сигнали на граждани от всички населени места в общината за 

разрушаване на пътна и друга инфраструктура вследствие на продължилите дълго време 

проливните дъждове. 

Съгласно чл. 39, т.3 от Наредба 22/14.12.2015г. промени в СВОМР по отношение на 

финансовите й параметри е до 10 на 100 от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2.           

За да бъдат приети предложените изменения на СВОМР, е необходимо сключване на 

допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 по реда на чл. 40 от Наредба 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

В тази връзка се предлагат за одобрение от Общото събрание на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, следните промени в 

СВОМР: 

-целият финансов ресурс в размер на 195 600 лева по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” да бъде прехвърлен към 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”. 
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- част от бюджета на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” в 

размер на 97 700 лева да бъде прехвърлен към подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

 Общия финансов ресурс предвиден за прехвърляне е в размер на 293 300 съгласно 

максимално допустимото по чл.39, т.3 от Наредба 22/14.12.2015г. 

 

Предложения и коментари следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките 

на електронно писмо - e-mail: mig_vzr@abv.bg, или да бъдат изпратени на адрес: гр. Доспат, 

ул. Орфей № 12 до 17:00 на 21.08.2018 г. 
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