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Обосновка на исканите промени 

1. Първа искана промяна за прехвърляне на средства от една мярка в 

друга   

o Стар/настоящ текст 

Таблица 1  Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки, на СВОМР 

Код 

на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода 

на стратегията   

% 
 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 2 816 310 76.0% 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 704 100 19,0% 

4.1.2 
Инвестиции в земеделски стопанства по тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства 
164 300 4,4% 

4.2 
Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
146 600 4,0% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 862 500 23,3% 

6.4.2 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по 

тематичната подпрограма за развитие на малки 

стопанства 

156 500 4,2% 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

586 750 15,8% 

7.5 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 
195 560 5,3% 

 
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

117 390 3,2% 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

117 390 3,07% 

 Мерки финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) 587 000 15,85% 

1 
„Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка 

на деца в неравностойно положение“ 
287 000    

2 
„Образователна интеграция на ученици от 

маргинализирани общности „ 
300 000    



 Мерки финансирани от ОПОС (ЕФРР) 187 075 5,0% 

 

Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ 

подобряване на природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания. 

187 075 5.%  

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
3 707 775 100% 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на сто 

от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи 

разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 

977 900 25% 

 

o Предложение за промяна 

Таблица 2  Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки   

Код 

на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията   

% 
 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
3 615 310 80,22% 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 856 274,09 19 % 

4.1.2 
Инвестиции в земеделски стопанства по тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства 
164 300 3,65% 

4.2 
Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти 
96 655,40 2,15 % 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 212 500 26,90% 

6.4.2 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по 

тематичната подпрограма за развитие на малки 

стопанства 

156 500 3,47% 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

933 520,51 20,71% 

7.5 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура 
195 560 4,34% 

 
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но 

са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

117 390 2,6% 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

117 390 2,6% 

 Мерки финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) 587 000 13,03% 

1 
„Подкрепа за предучилищно възпитание и 

подготовка на деца в неравностойно положение“ 
287 000  6,37% 



2 
„Образователна интеграция на ученици от 

маргинализирани общности „ 
300 000  6,66% 

 Мерки финансирани от ОПОС (ЕФРР) 187 075 4,15% 

 

Инвестиции в консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на природозащитното 

състояние на видове и природни местообитания. 

187 075  4,15% 

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
4 506 775  100% 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на 

сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4) 

1 091 900 19,50% 

 

 

 

o Обосновка за промяната 

а) промяна в размера на средствата в подмерки 4.2 и 4.1 

Исканата промяна в индикативното разпределение на средства в СВОМР се премества 

от подмярка 4.2 в подмярка 4.1 поради липсата на желаещи да кандидатсват, освен това 

по подмярка 4.1. има разработени проектни идеи, а и периода за изпълнение на 

стратегията напредва. По този начин се отваря необходимостта да се изразходва целия 

бюджет по подмярката. 

След първата покана в подмярка  4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ са останали средства в размер на 49 944,60 лв., същите се 

прехвърлят в подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, в която има по-голям 

брой разработени проекти, а наличният финансов ресурс не достига за тяхното 

финансиране. От допълнителните средства по мярката се прехвърлят още 102 229,49 лв. 

Размерът на средствата по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ след 

прехвърлянето на двете суми става за 4.1. /856 274,09 лв./, а подмярка 4.1.2 се запазва в 

същия размер - 164 300лв. При обединяване сумите на двете подмерки общия обем на 

инвестиициите е – 1 020 574.09 лв.  

б) промяна в размера на средствата в подмярка 6.4.1 

По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се прехвърлят 

350 000 лева от допълнителните средства, което прави общо - 1 212 500 лв. 

в) промяна в размера на средствата в подмярка 7.2 

По подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се прехвърлят останалите 346 770,51 

лева от допълнителните средства, което прави общо - 1 212 500 лв. по подмярката. 

     г) промяна в размера на средствата в подмярка 19.4 

По подмярка 19.4 Текущи разходи се добавят допълнително отпуснатите - 114 000 лв. 

Общият размер на сумата става - 1 091 900 лв. 

Правно основание за прехвърляне на средствата – във връзка с промяна на 

споразумението в частта на одобрената стратегия за  ВОМР се допуска в размер до 10 на 

сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките финансирани 

от ЕЗФРСР - чл. 18 ал. 1 т. 3б от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР 

РД 50-37/20.04.2018 г.   



Допълнителните финансови средства се предоставят във връзка с изпълнение на 

Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. 

за определяне на някои преходни разпоредби във връзкс с подпомагането от ЕЗФРСР и 

от Европейски фонд за гарантиране на земеделието през 2021 и 2022 г. и изменение на 

регламент и (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. 

Мотивите за прехвърлянето на средства в: 

 подмярката 4.1. са направени с цел да се подобри изпълнението на Цел 1 на 

СВОМР, а именно „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, 

осигуряваща по високи доходи и заетост“ и П1.“Развитие на устойчиво земеделие 

(растениевъдство и животновъдство) и преработка“; 

 подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са в резултат 

на изпълнението на същата цел 1 от СВОМР „Конкурентоспособна икономика, 

базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“ и П2. 

„Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, 

вкл.развитието на туризма, адресира следните нужди на територията в областта 

на местното икономическо развитие: 

o разкриване на нови работни места на територията; 

o осигуряване на средства за стартиране на малък бизнес; 

o технологична модернизация и подмяна на остаряло оборудване на 

фирмите; 

o разкриване на нови услуги за населението, като здравни и социални 

услуги, включително за възрастни хора и лица с увреждания; 

o повишаване производителността на труда във фирмите; 

o удължаване на престоя на туристите;  

o създаване на нови туристически продукти; 

o увеличаване на доходите на заетите в туризма; 

o подобряване на достъпа до туристически обекти; 

o изграждане/експониране на нови туристически  обекти и допълнителни 

атракции; 

o подобряване на маркетинга и разпознаваемостта на територията; 

o реновиране/рехабилитиране на  местата за настаняване и хранене“. 

o валоризиране на местните културни активи за целите на туристическото 

предлагане. 

 подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са в резултат на изпълнението на 

Цел 2. Подобряване на средата за обитаване и бизнес при опазване на биологичното 

разнобразиe на територията и П4 Подобряване на средата за обитаване, която ще 

адресира нужди на населението и бизнеса на територията, свързани с: 

o подобряване на количеството и качеството на питейната вода в някои 

населени места; 

o благоустрояване на зони за отдих и публично туристическо ползване;  

o изграждане на базисна инфраструктура за достъп за хора с увреждания и 

възрастни хора; 

o подобряване състоянието на пътищата на територията; 

o подобряване на уличната мрежа; 



o изграждане и поддържане на зелените площи и детските площадки; 

o подобряване състоянието на сградите  предлагащи социални услуги за 

гражданите; 

o подобряване състоянието на сградите предлагащи културни дейности и 

възможности за забавления и приятно прекарване на свободното време, 

като клубове, зали и други помещения; 

o запазване на околната среда в региона от замърсяванията, свързани с 

отглеждането на животни и обработването на земеделските земи с 

химикали; 

o опазване и поддържане на богатото биологичното разнообразие; 

o съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 

местообитания, видове и на генетичните им ресурси; 

o Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси. 

 

2.Втора искана промяна за корекция на индикаторите възникнала въз 

основа на променнените суми по различните подмерки  

          А. Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 

o Стар/настоящ текст   

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1. ОТ СВОМР (вкл. тематичната подпрограма за малки 

стопанства) 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

страте-

гията  

Източник на информация  

1 Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 12 База данни и отчети на МИГ 

2 Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 868.4 База данни и отчети на МИГ 

3 Обем на инвестициите по 

тематичната подпрограма за 

малки стопанства 

хил. лв. 164.3 База данни и отчети на МИГ 

4 Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 3 База данни и отчети на МИГ 

5 Дял на млади фермери, 

подкрепени по мярката 

процент 20 База данни и отчети на МИГ 

6 Проекти създаващи допълваща 

заетост 

брой 5 База данни и отчети на МИГ 

 

o Предложение за промяна   

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1. ОТ СВОМР (вкл. тематичната подпрограма за малки 

стопанства) 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

страте-

гията  

Източник на информация  

1 Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 13 База данни и отчети на МИГ 



2 Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил.лв. 1 020.5   База данни и отчети на МИГ 

3 Обем на инвестициите по 

тематичната подпрограма за 

малки стопанства 

хил. лв. 164.3 База данни и отчети на МИГ 

4 Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 3 База данни и отчети на МИГ 

5 Дял на млади фермери, 

подкрепени по мярката 

процент 20 База данни и отчети на МИГ 

6 Проекти създаващи заетост брой 7 База данни и отчети на МИГ 

 

o Обосновка за исканата промяна 

Индикативното разпределение на средствата по мерките на СВОМР изисква и промяна 

в изходните индикатори и в индикаторите за резултат, които са посочени в поставените 

по-горе таблици на заявлението. 

По мярка 4.1. е одобрен само един проект, поради рестарт на мярката, но са разработени, 

подадени, макар и отхвърлени - 11 проектни предложения. Мярката ще се рестартира и 

разработените проекти ще се подадат отноово. Проектните предложения ще са 

достатъчни за да се поеме бюджета по мярката при втората покана при условие, че 

бенефициентите внесат отново своите проектни предложения.  

След исканата промяна по подмярка 4.1. се променят индикатори 1, 2 и 6. Това са: 

увеличения брой на проектите, който от 12 става 13, сумата по подмярката, която се 

увеличава от 868.4 хил.лв. на 1 020 574,09 лв. /за 4.1. и 4.1.2/, както и проекти създаващи 

допълваща заетост, които нарастват от 5 на 7 броя.  

 

Мотиви и правно основание – по отношение на мониторинговите индикатори за резултат 

във връзка с промяната на финансовите параметри - чл. 18 ал. 1 т. 4 от споразумението 

за изпълнение на стратегията за ВОМР РД 50-37/20.04.2018 г.   

 

Б. Помярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

o Стар/настоящ текст   

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СВОМР 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

страте-

гията  

Източник на информация  

1.Проекти, финансирани по мярката  брой 6 База данни и отчети на МИГ 

2.Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 862.5 База данни и отчети на МИГ 

3.Създадени нови производства, 

услуги, дейности на територията 

брой 2 База данни и отчети на МИГ 

4.Създадени работни места брой 6 База данни и отчети на МИГ 

5.Проекти усвояващи потенциала за 

развитие на туризъм 

брой 2 База данни и отчети на МИГ 

 



o Предложение за промяна   

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СВОМР 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

стратеги

ята  

Източник на информация  

1.Проекти, финансирани по мярката  брой 7 База данни и отчети на МИГ 

2.Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 1 212.5 База данни и отчети на МИГ 

3.Създадени нови производства, 

услуги, дейности на територията 

брой 3 База данни и отчети на МИГ 

4.Създадени работни места брой 9 База данни и отчети на МИГ 

5.Проекти усвояващи потенциала за 

развитие на туризъм 

брой 0 База данни и отчети на МИГ 

 

o Обосновка за исканата промяна 

Добавянето на допълнителни средства по подмярката 6.4.1 изисква и промяна в изходните 

индикатори и в индикаторите за резултат, които са посочени в горната таблица. 

По мярка 6.4.1. са разработени, подадени и одобрени до момента 3 проектни предложения 

с БФП на обща стойност 149 388,76 лв. След осигуряването на допълнителни средства ще 

се създадат възможности за финансиране на още минимум 4 проектни предложения, които 

ще създадат предпоставки за отваряне на допълнителни работни места. След исканата 

промяна по Мярка 6.4.1. се промениха индикатори 1, 2, 3, 4 и 5. Броя на проектните 

предложения ще се увеличи от 6 на 7, а сумата по мярката на 1 212 500 лв. Създадените 

нови производства, услуги и дейности на територията се увеличават от  2 на 3, а 

създадените нови работни места се увеличват от 6 на 9. Индикатор 5 е занулен, тъй като 

се подписа допълнитено споразумение в което интензитета за подпомагане на проект за 

развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи, което 

не може да доведе до постигане на 5 индикатор. 

 

Мотиви и правно основание – по отношение на мониторинговите индикатори за резултат 

във връзка с промяната на финансовите параметри - чл. 18 ал. 1 т. 4 от споразумението за 

изпълнение на стратегията за ВОМР РД 50-37/20.04.2018 г.   

 

В. Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

o Стар/настоящ текст   

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегия

та  

Източник на информация  

1 Проекти, финансирани 

по мярката  

брой 2 База данни и отчети на МИГ 



2 Общ обем на 

инвестициите 

хил. лв. 586.8 База данни и отчети на МИГ 

3 Проекти реализирани 

извън общинските 

центрове 

брой 1 База данни и отчети на МИГ 

4 Население на 

територията на МИГ, 

което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 10000 База данни и отчети на МИГ 

5 Изградени/обновени 

сгради за предоставяне 

на социални услуги 

брой 1 База данни и отчети на МИГ 

 
o Предложение за промяна   

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегия

та  

Източник на информация  

1 Проекти, финансирани 

по мярката  

брой 3 База данни и отчети на МИГ 

2 Общ обем на 

инвестициите 

хил. лв. 933.57 База данни и отчети на МИГ 

3 Проекти реализирани 

извън общинските 

центрове 

брой 3 База данни и отчети на МИГ 

4 Население на 

територията на МИГ, 

което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 12 000 База данни и отчети на МИГ 

5 Изградени/обновени 

сгради за предоставяне 

на социални услуги 

брой 1 База данни и отчети на МИГ 

 

o Обосновка за исканата промяна 

В резултат на добавените допълнителни финансови средства в размер на 346 770,51 лв. .6. 

в подмярка 7.2 индикаторите по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се променят така: 

 Индикатор 1: Броят на проектите се увеличава от 2 на 3. 

 Индикатор 2: Сумата по подмярката се увеличава от 586 800 лв. на 933.570,51 лв.  

 Индикатор 3: Проектите реализирани извън общинския център нарастват от 1 на 3.   

 Индикатор 4: Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените 

услуги нараства от 10 000 на 12 000 население. 
Мотиви и правно основание – по отношение на мониторинговите индикатори за резултат 

във връзка с промяната на финансовите параметри - чл. 18 ал. 1 т. 4 от споразумението за 

изпълнение на стратегията за ВОМР РД 50-37/20.04.2018 г.   



 

3. Трета искана промяна за коригиране на общите индикатори на 

СВОМР 

o Стар/настоящ текст   

 

8.1.Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места: 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

СВОМР 

Източник на информация  

1 Брой проекти, финансирани 

по СВОМР 

брой 33 База данни и отчети на 

МИГ 

2 Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 3 708 База данни и отчети на 

МИГ 

3 Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

4 Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

5 Публични проекти 

реализирани извън 

общинските центрове 

брой 2 База данни и отчети на 

МИГ 

6 Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 21 База данни и отчети на 

МИГ 

7 Създадени работни места брой  15 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

8 Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 12 000 База данни, проучвания на 

територията 

9 Брой деца, ученици и 

младежи от 

маргинализирани общности 

(вкл.роми) участващи в 

мерки за образователна 

интеграция и реинтеграция 

брой 195 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

10 Брой деца, ученици и 

младежи от етнически 

малцинства (вкл.роми) 

интегрирани в 

образователната система 

брой 120 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

11 Площ на местообитания 

на видове, подкрепени с цел 

постигане на по-добра 

степен на съхраненост 

ха 1594 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

 

 
o Предложение за промяна    

 



8.1.Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места: 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

СВОМР 

Източник на информация  

1 Брой проекти, финансирани 

по СВОМР 

брой 36 База данни и отчети на 

МИГ 

2 Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 4 507 База данни и отчети на 

МИГ 

3 Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

4 Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 1 База данни и отчети на 

МИГ 

5 Публични проекти 

реализирани извън 

общинските центрове 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

6 Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 23 База данни и отчети на 

МИГ 

7 Създадени работни места брой  18 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

8 Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени услуги 

брой 12 000 База данни, проучвания на 

територията 

9 Брой деца, ученици и 

младежи от 

маргинализирани общности 

(вкл.роми) участващи в 

мерки за образователна 

интеграция и реинтеграция 

брой 195 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

10 Брой деца, ученици и 

младежи от етнически 

малцинства (вкл.роми) 

интегрирани в 

образователната система 

брой 120 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

11 Площ на местообитания на 

видове, подкрепени с цел 

постигане на по-добра 

степен на съхраненост 

ха 1594 Отчети на бенефициенти, 

база данни на МИГ 

 

 

o Обосновка за исканата промяна 

     Промените направени в индикаторите по мерките водят и до промени и в обобщената 

таблица за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР. 

 

Настъпилите промени в обобщените индикатори са следните: 

Промяна има в индикатор 1, при който броя на проектите се увеличава от 33 на 36; 

Промяна е направена и в индикатор 2, където сумата по подмярка 19.2. от 3 708 хил.лв. 

нарства на 4 507 хил.лв.  



Промяна има и в индикатор 4 „Подкрепени проекти за интегриран туризъм“, който от 3 

броя падат на 1, тъй като през периода е въведено ограничение от 5% за туристически 

дейности и услуги в подмярка 6.4. В този случай в сферата на туризма остава единствено 

подмярка 7.5, с която може да се постигне този индикатор.   

В 5 индикатор „Публични проекти реализирани извън общинските центрове“ се увеличават 

от 2 на 3 броя поради увеличените средства на мярка 7.2.    

В индикатор 6 броя на проектите на частните бенефициенти от 21 се повишава на 23 броя. 

В индикатор 7 Създадени работни места от 15 се увеличават на 18, поради прехвърляне на 

средства и увеличаване на този индикатор в подмярка 4.1. и  6.4.1.   

Мотиви и правно основание – по отношение на мониторинговите индикатори за резултат 

във връзка с промяната на финансовите параметри - чл. 18 ал. 1 т. 4 от споразумението за 

изпълнение на стратегията за ВОМР РД 50-37/20.04.2018 г.   

 

 


