Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони - Европа инвестира в селските райони
Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница
До
Членовете на Общото събрание
на Сдружение
„МИГ 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 единадесето
изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за допълнително
финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, съответно провеждане на
обществено обсъждане и приемане на изменение в стратегия за ВОМР от общото събрание.
Уважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с одобрено от Правителството на Република България, единадесето изменение на
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. се осигурява допълнително финансиране
по подхода Водено от общностите местно развитие в 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.
В тази връзка заявявам промяна в стратегията за ВОМР на Местна инициативна група Високи
Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница, изразяваща се в увеличение на бюджета на СВОМР
на МИГ ВЗР с 913 хил. лв. и изпълнение до юни 2025 година, както следва:
- Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ финансирана от ЕЗФРСР, с
допълнителен размер на финансовата подкрепа със 799000,00 лева, разпределени по подмерки от
Стратегията.
- Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегии за ВОМР“, с допълнителен размер от 114000,00 лева финансовата подкрепа.
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.
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Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони - Европа инвестира в селските райони
Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница
Затова са необходими действия и съответно одобрение от Общото събрание на Сдружение
„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, за следните
промени в СВОМР:
- финансов ресурс в размер на 659000,00 лева да бъде разпределен към подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, за по - голямо постигане на изпълнението на Цел 2 „Подобряване на средата за
обитаване и бизнес“, Приоритет 3 “Доизграждане на публичната инфраструктурата“,
Специфична цел 5 „Подобряване облика на населени места с туристически потенциал“ от
СВОМР на МИГ.
Разпределението за подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” е с оглед на идентифицираните
нужди от подкрепа на публична инфраструктура и услуги на територията на МИГ, удовлетворяващи
потребности на местните общности, подобряващи облика на населените места и създаващи
предпоставки за повишаване на посещаемостта на територията, както и създаването на среда за
развитие на предприемачеството и производствения капацитет на микропредприятията.
- финансов ресурс в размер на 90000,00 лева да бъде разпределен към подмярка 6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” за по - голямо постигане на изпълнението на
Цел 1. „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи
доходи и заетост“, Приоритет 2 „Развитие на предприемачеството“, Специфична цел 3
„Модернизация и разширяване на производствения капацитет на микро предприятията на
територията на МИГ“ от СВОМР на МИГ.
- финансов ресурс в размер на 50000,00 лева да бъде разпределен към подмярка 8.6
„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти” за по - голямо постигане на изпълнението на Цел 1. „Конкурентоспособна икономика,
базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“, Приоритет 2 „Развитие
на предприемачеството“, Специфична цел 3 „Модернизация и разширяване на производствения
капацитет на микро предприятията на територията на МИГ“ от СВОМР на МИГ.
Предложеното разпределение на допълнителния финансов ресурс ще даде възможност в
голяма степен да се подобри средата за живот и условията за създаване и разширяване на
производствения капацитет на микропредприятията. Промените ще се отразят в изходните
индикатори и в индикаторите за резултат в СВОМР на МИГ.
Предложения и коментари следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките
на електронно писмо на e-mail: mig_vzr@abv.bg, или да бъдат изпратени или внесени лично на
адрес: гр. Доспат, ул. Орфей № 12 до 17:00 на 12.05.2021 г.

Председател на Управителния съвет:
/Адалберт Ферев/
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