
                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПО ДЕЙНОСТИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И 

КРУМОВГРАД“  ЗА 2022 ГОДИНА 

 

Програмата е разработена въз основа на утвърдените в Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 - 190 / 29.11.2016 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 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" МИГ „Общини 

Момчилград и Крумовград“  средства. 

 

1.Изпълнение на дейности 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 Програма за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020". 

 Период: 01.01.2022 г.-31.12.2022 г. 

 Индикативен бюджет за одобрение и финансиране на проекти на 

бенефициенти по мерките на МИГ,  както следва: 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ БФП 

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“/ПРСР/ 155  573,15 лв. 

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански 

продукти“ / ПРСР/ 

121  973,79 лв. 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ /ПРСР/ 227  726,73  лв. 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“/ПРСР/ 

704  449,77 лв. 

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

 

100  045,98 лв. 

Всичко: 1 309 769,42 лв. 

 

Очаква се подписване на  17 бр. договори по ПРСР 2014-2020 г. по обявени процедури на 

МИГ през минали периоди.   

2. Изпълнение на дейности по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие“ в размер на до 25% от одобрената 
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сума на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие". 

 Период: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. 

 Индикативен бюджет:  205 591,27лева; 

  Предвидени дейности: 

 Разходи за администриране и управление на стратегията на МИГ; 

 Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие; 

 Разходи за обучения на местни лидери и бенефициенти; 

 Разходи за публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за 

работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с 

други МИГ и други; 

 Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа 

за развитие на селските райони; 

 Разходи за популяризиране, информиране и публичност; 

 Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 

3. Кандидатстване и изпълнение на дейности по подмярка19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 процедура № BG06RDNP001-19.610 

- Период: до 31.07.2022 година – кандидатстване; 

- Изпълнение:  В рамките на 6 месеца след одобрение от страна на УО на ПРСР 2014-

2020 г.; 

- Индикативен бюджет: до 48 895,00 лева; 

-  Предвидени дейности: 

 Процеса на разработване на стратегия за ВОМР, като разходи за подготовка и 

провеждане на информационни кампании, изготвяне и разпространение на 

информационни материали, подготовка и провеждане на информационни 

семинари, конференции и срещи  ; 

 Обучение на местни лидери и заинтересовани страни; 

 Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната 

общност във връзка с подготовката на стратегията. 

 

 

Небахат Юсеин:/П/ 

Изпълнителен директор 

на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ 


