СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ
Правителството на Република България одобри единадесето изменениe на Програмата
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 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 – 2022 г. и ще се насочат за
подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно
развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи. С промените се предвижда осигуряване
на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и
увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. 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 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.
Във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР е необходимо при
желание от страна на МИГ в срок до 01.06.2021 г. да бъдат предприети следните действия:
В Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
следва да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 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 развите на селските райони за периода 2014-2020 г. (за еднофондовите
стратегии) или по реда на чл. 14, ал. 1 от споразумението за изпълнение на СВОМР (за
многофондовите стратегии). В заявлението за операции по подмярка 19.2, финансирани от
ЕЗФРСР, следва да бъде предвиден допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000
лева и за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за
ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000 лева.
Към заявлението се прилагат:
1. Решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР;
2. Обосновка на исканата промяна;

3. Проведено обществено обсъждане за одобрение на исканата промяна от местната
общност;
4. Справка за подадените, одобрените и платени проекти;
5. Справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му;
6. Други документи, когато е приложимо.
Промяната се допуска, ако не противоречи на приоритетите на стратегията и са спазени
условията, които са били предмет на оценка. Увеличението на бюджета и разпределените му
по мерки в СВОМР следва да бъде балансирано и отразено съответно и в изходните
индикатори и в индикаторите за резултат.
Необходимо е да се има предвид, че увеличението на бюджета се предоставя от ЕЗФРСР
и следва да бъде разпределено по мерките, финансирани от този фонд.

