ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”
Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни
технически грешки, минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на
помощта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Заявена промяна:
1. Искане за промяна:
В стратегията за ВОМР, стр. 35* – Интензитет на Подмярка 8.1 Достъп до заетост и
подобряване качеството на работните места
Съществуващ текст:
След финансови параметри липсва текст за интензитет на Подмярка 8.1 Достъп до
заетост и подобряване качеството на работните места
Предложение за промяна в стратегията за ВОМР – след финансови параметри да се
добави следния текст: „Интензитета на помощта по Подмярка 8.1 Достъп до заетост и
подобряване качеството на работните места е 100 % от допустимите разходи по проекта,
но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 за предприятия,
осъществяващи сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение)”
Обосновка за промяна – промените касаят корекции в интензитета на подпомагане по
мерките на ОПРЧР. С промените се дава възможност на кандидатите да използват
максимално допустимия по ОПРЧР процент съфинансиране от страна на програмата - до
100%. При искането на промяна в най-голяма степен е отчетено мнението на
неправителствения сектор и бизнеса на територията на МИГ. Желания в тази посока са
изквазвани нееднократно по време на регулярни годишни консултации (4 бр. за 2017 г. и
2 бр. за 2018 г.), по време на обучения с местните лидери и заинтересувани лица, при
ежедневните текущи консултации в офиса на МИГ, както и в рамките на събранията на
УС.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 5 „по отношение на критериите за оценка на
проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на
помощта“ от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
2. Искане за промяна:
В стратегията за ВОМР, стр. 36* – Подмярка 8.2: Достъп до пазара на труда на
безработни и неактивни лица
Съществуващ текст:
Подмярка 8.2: Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица
Предложение за промяна в стратегията за ВОМР – към горецитираното добавяме
следният текст:
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Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места"
Инвестиционен приоритет № 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните
лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и
чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“
Инвестиционен приоритет № 3: „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите
хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или
обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и
младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за
младежта (с финансиране от ЕСФ)
Обосновка за промяна - добавя се текст, прецизиращ приоритетната ос и
инвестиционния приоритет на ОПРЧР, по които ще се финансират проекти по мярка 8.2
от СВОМР. Добавянето на наименованията е необходимо за по-правилното разбиране на
мярката и изясняване на неясноти, възникващи от липсата на текста до момента.
Добавянето на текста не променя обхвата на мярката.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 2 „при наличие на очевидна грешка“ от
Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
3. Искане за промяна:
В стратегията за ВОМР, стр. 37* – Интензитет на Подмярка 8.2 Достъп до пазара на
труда на безработни и неактивни лица
Съществуващ текст:
«Интензитет за всички подмерки по ОПРЧР:
• Когато получател е публично лице и проектът не генерира приход, интензитетът
на помощта е в размер до 100 на сто;
• Когато получател е публично лице и проектът генерира приход, интензитетът на
помощта е в размер до 70 на сто;
• Когато получател е частно лице интензитетът на помощта е в размер до 60 на сто;
• Когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза, интензитетът на
помощта е в размер до 70 на сто.”
Предложение за промяна в стратегията за ВОМР – След финансови параметри
текстът да се замени със следния текст: „Интензитета на помощта по Подмярка 8.2
Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица е 100 % от допустимите
разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 за
предприятия, осъществяващи сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение)”
Обосновка за промяна – промените касаят корекции в интензитета на подпомагане по
мерките на ОПРЧР. С промените се дава възможност на кандидатите да използват
максимално допустимия по ОПРЧР процент съфинансиране от страна на програмата - до
100%. При искането на промяна в най-голяма степен е отчетено мнението на
неправителствения сектор и бизнеса на територията на МИГ. Желания в тази посока са
изквазвани нееднократно по време на регулярни годишни консултации (4 бр. за 2017 г. и
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2 бр. за 2018 г.), по време на обучения с местните лидери и заинтересувани лица, при
ежедневните текущи консултации в офиса на МИГ, както и в рамките на събранията на
УС.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 5 „по отношение на критериите за оценка на
проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на
помощта“ от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
4. Искане за промяна:
В стратегията за ВОМР, стр. 38* – в допустими дейности насочени по Подмярка 8.3
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Допустими дейности насочени към:
• предоставянето на услуги, в т.ч. подкрепящи, услуги за превенция и интегрирани
услуги за социално включване, включително услуги за ранна интервенция;
• дейности, включващи междуобщинско сътрудничество в социалната сфера;
• услуги в общността и в домашна среда, вкл. иновативни. При предоставянето на
услугите се препоръчва да се акцентира върху мобилната работа с целевите
групи;
• услуги, осигуряващи подкрепена заетост за хора с увреждания и реално
включване в заетост.
• Дейности, свързани с предоставянето на услуги и за деца и възрастни, особено
иновативни.
• Планираната реализация на услуги да поставя в центъра на вниманието
потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или
организации, които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите
следва да се разглеждат като дейности, които да могат да се комбинират в
съответствие с индивидуалните потребности на лицата.
• Услуги за превенции;
• Интегрирани междусекторни дейности (с хора с увреждания, застаряващо
население ромски общности , имигранти )
• Насърчаване участието на пазара на труда;
• Подобряване достъпа до пазара на труда;
• Местни социални дейности, вкл. социално предприемачество;
• Социален маркетинг;
• Обучения и квалификации на лица в социалните предприятия.
Предложение за промяна в стратегията за ВОМР – текстът да се замени с:
„Допустими дейности насочени към следните направления:
Направление „Подобряване достъпа до заетост”:
• услуги, осигуряващи подкрепена заетост за хора с увреждания и реално
включване в заетост;
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•
•

Насърчаване участието на пазара на труда;
Подобряване достъпа до пазара на труда;
Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”:

дейности, включващи междуобщинско сътрудничество в социалната сфера;
Дейности, свързани с предоставянето на услуги и за деца и възрастни, особено
иновативни;
Планираната реализация на услуги да поставя в центъра на вниманието
потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или
организации, които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите следва
да се разглеждат като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с
индивидуалните потребности на лицата.
• Услуги за превенции;
• Интегрирани междусекторни дейности – социални и здравни (с хора с
увреждания, застаряващо население ромски общности, имигранти);
• Местни социални дейности;
• Социален маркетинг;
• Направление „Подобряване достъпа до образование”:
• Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на местните
стереотипи”.
Включването на дейности от направление „Достъп до социални и здравни услуги“ и
още едно от направленията на инвестиционния приоритет е задължително.“
•
•

Обосновка за промяна - В процеса на провеждане на обучения с местните лидери в
края на 2017 г., информационни срещи и консултации с бенефициенти от трите общини
и от спецификата на територията се установи, че са необходими технически корекции и
прецизиране на текстове в частта допустими дейности и по подмярка 8.3. Корекциите
отстраняват грешки и подобряват разбирането на мерките от страна на потенциалните
бенефициенти и ще спомогнат за избягване на неясноти в процеса на кандидатстване,
както и ще подобрят качеството, на очакваните проекти.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 2 „при наличие на очевидна грешка“ от
Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
5. Искане за промяна:
В стратегията за ВОМР, стр. 39* – Интензитет на Подмярка 8.3 Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване.
Съществуващ текст:
След финансови параметри липсва текст за интензитет на Подмярка 8.3 Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване.
Предложение за промяна в стратегията за ВОМР – след финансови параметри да се
добави следния текст: „Интензитета на помощта по Подмярка 8.3 Намаляване на
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бедността и насърчаване на социалното включване е 100 % от допустимите разходи по
проекта, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 за
предприятия, осъществяващи сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение)”
Обосновка за промяна – промените касаят корекции в интензитета на подпомагане по
мерките на ОПРЧР. С промените се дава възможност на кандидатите да използват
максимално допустимия по ОПРЧР процент съфинансиране от страна на програмата - до
100%. При искането на промяна в най-голяма степен е отчетено мнението на
неправителствения сектор и бизнеса на територията на МИГ. Желания в тази посока са
изквазвани нееднократно по време на регулярни годишни консултации (4 бр. за 2017 г. и
2 бр. за 2018 г.), по време на обучения с местните лидери и заинтересувани лица, при
ежедневните текущи консултации в офиса на МИГ, както и в рамките на събранията на
УС.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 5 „по отношение на критериите за оценка на
проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на
помощта“ от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
6. Искане за промяна:
В стратегията за ВОМР, стр. 39* – Допустими кандидати на подмярка 8.3 Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване.
Съществуващ текст:
„Допустими кандидати: НПО, общини на територията на МИГ, работодатели”
Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се замени със следния
текст: „Допустими кандидати: НПО, общини на територията на МИГ, работодатели,
доставчици на социални и здравни услуги, ЦПО, ЦИПО, социални предприятия и
кооперации на хора с увреждания”
Обосновка за промяна – отстраняване на грешки в частта „допустими бенефициенти по
мярката с финансиране от ОПРЧР”. Отстраняват се грешки, които съответно подобряват
разбирането на мярката от страна на потенциалните бенефициенти. Това ще осигури
избягване на грешки в процеса на кандидатстване и се очаква да подобри качеството на
бъдещите проектни предложения.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 2 „при наличие на очевидна грешка“ от
Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
7. Искане за промяна:
В стратегията за ВОМР, стр. 49* – в т. 6.2 финансова обосновка на бюджета и
разпределението на средствата по програми и по мерки:
Съществуващ текст:
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Мерки ОПРЧР

Достъп до
заетост и
подобряване
качеството на
M8.1 работните места

48 895,75

Достъп до
пазара на труда
на безработни и
M8.2 неактивни лица 48 895,75
Намаляване на
бедността
и
насърчаване на
социалното
48 895,75
M8.3 включване

234 699.6

391 166

391 166

До 90%
ако
генерира
приходи
до 70%
До 90%
ако
генерира
приходи
до 70%
До 90%
ако
генерира
приходи
до 70%

25

300000.00

4.71%

35

586000.00

9.19%

10

600430.80

9.42%

Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се замени с:
Мерки ОПРЧР
Достъп до
заетост и
подобряване
качеството на
M8.1 работните места

100%

25

300 000.00

4.71%

391 166

100%

35

586 000.00

9.19%

391 166

100%

10

600 430.80

9.42%

48 895,75 234 699.6

Достъп до пазара
на труда на
безработни и
M8.2 неактивни лица
48 895,75
Намаляване
на
M8.3 бедността
и 48 895,75
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насърчаване
социалното
включване

на

Обосновка за промяна – Промените касаят корекции и в интензитета на подпомагане
по мерките на ОПРЧР. С промените се дава възможност на кандидатите да използват
максимално допустимия по ОПРЧР процент съфинансиране от страна на програмата - до
100%. При искането на промяна в най-голяма степен е отчетено мнението на
неправителствения сектор и бизнеса на територията на МИГ. Желания в тази посока са
изказвани нееднократно по време на регулярни годишни консултации (4 бр. за 2017 г. и 2
бр. за 2018 г.), по време на обучения с местните лидери и заинтересувани лица, при
ежедневните текущи консултации в офиса на МИГ, както и в рамките на събранията на
УС.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 5 „по отношение на критериите за оценка на
проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на
помощта“ от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
8. Искане за промяна:
В Стратегията за ВОМР, стр. 51* – В таблицата на точка 6.2 Финансова обосновка на
бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки

на ред М 9.1 в колона „максимален размер“ числото „200 000“

на ред М 9.2 в колона „максимален размер“ числото „200 000“
Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се замени с:

на ред М 9.1 в колона „максимален размер“ числото „391 166”

на ред М 9.2 в колона „максимален размер“ числото „391 166”
Обосновка за промяна – В резултат на постоянните консултации, провеждани от
служителите на МИГ през изминалата и настоящата година с потенциални
бенефициенти от територията на трите общини, както и в процеса на провеждане на
обучения с местните лидери в края на 2017 г., екипът на МИГ констатира желанието на
бенефициентите да бъдат заложени минимални и максимални прагове на проектите,
съответстващи на подхода на УО на ОПИК. Нееднократно, потенциалните кандидати
изразяваха несъгласието си с ограничението от 200 000 лева, при положение, че
нормативната база (в т.ч. и за режима на минималните помощи) позволява той да бъде
фиксиран до 200 000 евро. Желанието за увеличаване на максималния праг на проектите
от страна на бенефициентите и УС на МИГ се мотивира допълнително от желанието за
по-осмислени и качествени проектни предложения, чиято устойчивост да се запази и
след приключване на конкретните проектни дейности
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 5 „по отношение на критериите за оценка на
проекти, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на
помощта“ от Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

9. Искане за промяна:
В Стратегията за ВОМР, стр. 63* – точка 9.1. Индикатори за цялостното прилагане на
стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:
Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Мерна
единица

Индикатор
Вид
Изходни

Проекти,одобрени и финансирани

бр.

Цел до Източник
2020
информация
119

на

База елек.данни .МИГ

Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се замени с:
Мерна Цел до
единица 2020

Индикатор
Вид
Изходни

Проекти, одобрени и финансирани

бр.

107

Източник на
информация
База елек.данни .МИГ

Обосновка за промяна – Допусната е техническа грешка, в раздел 6 „Финансов план”.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 2 „при наличие на очевидна грешка“ от
Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
10. Искане за промяна:
В Стратегията за ВОМР, стр. 68* – в индикатори по Подмярка 8.3. Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване
Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Подмярка 8.3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Мерна
Вид
Индикатор
единица Цел до 2020 Източник на информация
Изходен
Обем на инвестициите

хил.лв

6 376 005.80 База електронни данни
МИГ

Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се замени с:
Подмярка 8.3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

Мерна
Вид
Индикатор
единица Цел до 2020 Източник на информация
600 430,80 База електронни данни
Изходен Обем на инвестициите
хил. лв.
МИГ
Обосновка за промяна – Допусната е техническа грешка копирана е сумата на цялата
СВОМР 6 376 005,80 лв, правилната сума е 600 430,80 лв.”
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 2 „при наличие на очевидна грешка“ от
Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

11. Искане за промяна:
В Стратегията за ВОМР, стр. 71* – в индикатори по Подмярка 9.2. „Развитие на
предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Подмярка 9.2. „ Развитие на предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Вид
Индикатор
Изходен Брой финансирани проекти

Мерна
единица
брой

Цел до
2020
24

Източник на информация
Регистър на договорите

Предложение за промяна в стратегията за ВОМР - текстът да се замени с:
Подмярка 9.2. „ Развитие на предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Вид
Индикатор
Изходен Брой финансирани проекти

Мерна
единица
брой

Цел до
2020
5

Източник на информация
Регистър на договорите

Обосновка за промяна – Допусната е техническа грешка.
Основание за промяна – чл. 18, ал. 1, т. 2 „при наличие на очевидна грешка“ от
Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.
* Забележка – номерацията на страниците е съгласно приложената СВОМР на
електронен носител към настоящето Заявление за изменение на Споразумение № РД 50191/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие
по 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.
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
Председател на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”
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