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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕlПIЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ

ОБIЦНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

Период на отчитане

Пореден номер на доклада

Номер на споразумение за изпълнение на

СВОМР

Седалище и адрес на управление на МИГ

Председател на колективния управителен орган!

представляващ миг

Телефон, факс, електронен адрес, интернет

страница

29.11.2016 г, - 31.12.2016 г,

1

РД 50 - ]93/29.11.2016 г,

Гр. Панагюрище, пл. 20-ти Април 13

Галина Николова Матанова - Председател УС

Лучко Димитров Македонски - Изп, директор

0357/98970; 0882270816; lagpsl@abv.bg;

http: lagpsl.com

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (СО), като всички таблици към
доклада се представят включително и във формат .xls
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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ВОМР - Водено от общностите местно развитие
ДФЗ - Държавен фонд "Земеделие"
ЕИП - Единен информационен портал
ИГРП - Индикативна годишна работна програма
ИСУН- Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
КИП - Комисия за избор на проекти
МИГ - Местна инициативна група/ Местна инициативна рибарска група
СВОМР - Стратегия за Водено от общностите местно развитие
УО - Управляващ орган
УС - Управителен съвет

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани

лица на територията на МИГ;

Няма

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на

такива;

Няма

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Няма

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, /2 и / 3 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за вомр на миг;

• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от

свомр/ индикативната годишна работна програма;

Няма

• Действия по информирине и подпомагане подготовката {Ш проекти на потенциалните
кандидати;

Няма

• Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на
финансова помощ до сключване на договор;
Няма

2. Поддържане на деловодна система и архив от миг;

Деловодната система и архива на МИГ се поддържат от Експерт "Административно устройство". През

периода кореспонденция не е водена, с изключение на I бр. изпратено писмо, което надлежно е заведено

в ЕДСД.
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3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на

електронната страница на МИГ;

На електронната страница на миг бяха публикувани СВОМР, проекта на ИГРП, решения на ОС и ус.
проведени през отчетния период

4. Действия на МИГ по осъшествяване мониторинг на изпълнението на договорите с

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения
на място от представители на МИГ;

Няма

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.
Няма

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Няма

8. Управление на Местната инициативна група/пк» е приложимо);

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);

З. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо),

6. Промяна в СЪставана колективнил управителен орган на МИГ;

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);

8. други въпроси свързани суправлението на МИГ (ако е приложимо);
Няма

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е
приложимо); Няма

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и

изпълнение от миг на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо); Няма

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 1О от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични

индикатори от свомр на миг
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12. Научени уроци 01 страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

13. Опис иа кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

14. Опис на приложе~ия
I

- Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ

i~171 //;

Дата: О 3 0.2 . of1~J!;tL, ~I//

П~~~~·~~;;;;,~~~;~....~иг и печат на миг
)\ ~j2у J.-' ,JL Q_ « .е с (..)")-(с \0· \..,L

/Име и фамилия на ред~ляващия МИГ/

•

•

I

------L------~---
I

I
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Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резvлтат от noonoMazaHe на проектите

IJ.е.i{за,," "
пeiJlI()j.(iI 2014
~ 2020 според

----- ----- -.---.---.._ _.- ----..---._------- 1----СВом.r---t-t---.-----= =сIf--=======:::k==~==r=~====I=~--,..___,r_---_+-~==Т'====j----
Индвкатор

Планирани съгласно звявяевия
за ЦОДl10магане,одобрени оТ
М"Г за.riериода на'доклsда

Жени

Планирани съгласно .:
.заи~ения за

подпомагане, одобрени
от МИГза периода' от

подпиеване на €BOMP

Жени

. Достигнато за периода
на годишния доклад (за

изплатени проекти)

Жени

Постигнато за периода
от подписване на

свомр (за .изплатени
проекти)

ЖениМъже Мъже Мъже Мъже
Работни места, разкрити в резултат от
подпомагане на проектите, финансирани от:
ЕЗФРСР 26 О О О О О О О ООПРЧР i2 О О О О О О О ООПИК 12 О О О О О О О О(излишните редове да се изтрият)

1. Отчитат се данните Сшnи Зи новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски .магазин, не се
включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н}. Отчитат се
данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва; 110 самоназначаването следва да бъде
отчетено;
3. За да се отчете едноработно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното
място се отчита като 0,5 бр.

: ,
'Г ~аниран брой съгласно ~!щ~р.~.н .~рой Брой съгласно,

Брой съгласио заявления за съглаено эаявлення за Брой съгласно изплатени проекти, Инднкатор . СВОМР подпомагане, одобрени от под~омагане,ОДОбреии изплатени проекти за за периода от
МИГ за периода на от МИГ за периода от периода на доклада подписване на

доклада подпиеване 118 СВОМ:Р СВОМР1 2 3 4 э 6
Жители, КОЦТО ще се ползват ОТ подобрени ИТ I

услуги/инфраструктура; О О О О О

Жители, които ще се ползватот подобрени услуги/инфраструктура.
20 ООО О О О Оразлични от тези, свързанис ИТ
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Таблица 3: Брой nроекnш КЪМ свомр по мерки и по Фондове за отчетния период и от сЮ/ючване на споразумение за изпълнение на свомр

"Инвестиции в ~
.}

земеделски
стопанства"
Мярка 4_2_1
"Инвестиции в
преработка/маркетинг 2
на селскостопански

Мярка 6А. 1
"Инвестиционна
подкрепа за 6
неземеделски
дейности"
Мярка 7_2
"Инвестиции в
създаването,
подобряването или 4
ро.зШУiРnn3.i-iЕТV ла
всички видове малка
по машаби

Мярка 7_5
"Инвестиции за
публично ползване в 3инфраструктура за
отдих, туристическа
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Мерки, извън
обхвата на мерките
от Регламент (ЕС)
Х! 1305/2013, но
съответстващи на
целите на
регламента
(финансирани от
ЕЗФРСР)
Мярка 21
.Съхоаняване,
развитие и
валоризиране на 6
специфичните местни
идентичности и
местната "уп ."Ja

I 'It; ос " 1:,jJл:~; '.
',;" ,. "', ,,'"! " ,', ,: ~~,E:' ~~~;;!Ij~~~~"ii':~' .' ,;:,.;;i;;:.:;. . '·с· :' .1···.. ': .. " '.' .,,,.,,,,;.,

1:,
.1", .

" ·:.~··"Я ":',""./ ~.: ........... '." '.;:;'~" ,-'''''':'' "·-7"'"1: .; ~;""! ."0 '.:. ;,::" >Г; . ';: .. .\ :. i.Л/ярка 1.6
! ! !ПnrtnhпОRПI-JР I I I I Iп~-----,"--'-- ип

1 1 ! 1 1 1равния достъп до I I i iвъзможностите за I I I I I
учене през целия 2
живот за всички
възрастови групи
(предимно обучения
за .С .г-
Мярка 1.7
" Приспособяване на
работниците.

4предприятията и
предприемачите към
промените"
Мярка 2./
"Социално-
икономическа
интеграция на 2
маргинализирани
общности като
ромите"
Мярка 2.2./
"Активно
приобщаване. 2
включитеяно с оглед
>UL на
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Мярка 2.3
" Повишаване на
достъпа до услуги,
които са на достъпна

равните
възможности и
активното участие и
по-добрата
пригодност за
заетост

(излишните редове да се изтрият)
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Мярка 4.1.1 "Инвестиции в
земеделски стопанства"
Мярка 4.2.1 "Инвестиции в
преработка/маркетинг на

за
Мярка 7.2 "Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по
Мярка 7.5 "Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих,

достъп до вЪЗМОжноститеза учене
през целия живот за всички
възрастови групи (предимно обучения
за
Мярка 1.7
работниците,

"Приспособяване
предприятията

на
и
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8 ..
Мярка 2. / " Социално-икономическа
интеграция на маргинализирани
общности като_E!JMume "
Мярка 2.2./ "Активно приобщаване,
включително с оглед насърчаване на
равните възможности и активното
участие и по-добрата пригодност за
заетост "

Мярка 2.3 "Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена,
устойчиви и висококачествени.
включително здравни и социални

_)'_сри от общ интерес"
Мерки, финансирани от ОПИК

J_ЕФРР)
Мярка 1.1 .Лодкрепа за внедряване
на иновации в ПQ_еДПQ_иятията"
Мярка 2.2 "Подобряване на
ПQ_оизводствения капацитет в МСП"()бщо: ,.' > , .. , , . , ,. , :..... .. , '.".' .., .'. ...... :: .,.,. "

(излишните редове да се изтрият)
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"Инвестиции в
земеделски
стопанства"
Мярка 4.2.1
"Инвестиции в
преработка/маркетинг
на селскостопански

"Инвестиции в
създаването.
подобряването или
разширяването на
всички видове малка
по машаби

Мярка 1.5
"Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за
ОТДИХ,туристическа

Мерки, извън
обхвата на мерките
от Регламент

Страница
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Х! 1305/2013, но
съответстващи на
целите на
регламента
(финансирани от
ЕЗФРСР)
Мярка 21
"Съхраняване,
развитие и
валоризиране на
специфичните местни
идеН1'ИЧНОСТИи
местната култура"
Мерки,
финансирани от
ОПРЧР(ЕСФ)

I Мярка !6 I I I
" Подобряване на
равния достъп до
възможностите за
учене през целия

I I I

I
I I I I I II ж_uв_оm за всички I I

I I I I I I II I I I I I Iвъзрастови групи I I I(предимно обучения
за работещи) "
Мярка /.7 -_
" Приспособяване на
работниците,
предприятията и
предприемачите към
промените
Мярка 2./
" Социално-
икономическа
интеграция на
маргинализирани
общности като
ромите "
Мярка 2.2. i
"Активно
приобщаване,
включително с оглед
насърчаване на
равните
възможности и
активното участие и
по-добрата

Страница
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8 8
Г-- -~----~ - ----- _.__. -пригодност за
заетост "

Мярка 2.3
"Повишаване на
достъпа до услуги.
които са на достъпна
цена, устойчиви и
висококачествени,
включително здравни
и социални услуги от
общ интерес"
Мерки,
финансирани от
ОПИК(ЕФРР)
Мярка 1.1 "Подкрепа
за внедряване на
иновации в
щ>еДщ:>_иятията"
Мярка 2.2
"Подобряване на
производствения
капацитет в МСП"
O~IЦO: . ---

(излишните редове да се изтрият)
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Приоритет 1-
Повишаване на
конкурентоспособността
на мсп и насърчаване
на предприемачеството
с акцент на територията
на МИГ, извън
строителни граници на

цялостната дейност и
икономическата
ефективност на
аграрния сектор и
интегриране на
производството и
преработката на

бедността И изолацията,
повишаване на
икономическата
активност на
населението и
осигуряване на
качествена заетост и
социално включване
Приоритет 4 -
Повишаване на
качеството на живот на

Т3

Страница
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Приоритет 5 -
Идентификация на
територията като
атрактивна и
специфична
туристическа

на конкурентоспособността
на МСП и насърчаване на
предприемачеството с
акцент на територията на
МИГ, извън строителни

на ще
Приоритет 2 - Подобряване
на цялостната дейност и
икономическата
ефективност на аграрния
сектор и интегриране на
производството и
преработката на земеделски

Приоритет 3 - Намаляване
на бедността и изолацията,
повишаване на
икономическата активност
на населението и
осигуряване на качествена
заетост и социално
включване
Приоритет 4 - Повишаване
на качеството на живот на

Страница
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8
Приоритет 5 -
Идентификация на
територията като атрактивна
и специфична туристическа

Страница
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Приоритет 1-
Повишаване на
конкурентоспособността
на МСП и насърчаване
на предприемачеството
с акцент на територията
на миг извън
строителни граници на
гр.
Приоритет 2 -
Подобряване на
цялостната дейност и
икономическата
ефективност на
аграрния сектор и
интегриране на
производството и
преработката на

Приоритет 3 -
Намаляване на
бедността и изолацията,
повишаване на
икономическата
активност на
населението и
,...."' • .-..-.' 0 .,~
VL-YII J /Jлоап .... гт сс

качествена заетост и
социално включване
Приоритет 4 -
Повишаване на
качеството на живот на

Страница
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атрактивна и
специфична
туристическа
дестинация

j;Мб'Щd •• ~:"

Таблица 9: Изпълнение на свомр по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в миг трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Стимулиране на трансфера на знания
и иновациите в областта на селското
и горското стопанство и селските
райони с акцент върху следните

IA Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и
развитието на базата от знания в селските райони;

Укрепване на връзките между селското
стопанство, производството па храни, горското
стопанство и научноизследователската дейност и
иновациите, включително с цел подобряване на
екологичното управление и екологичните
показатели:

18

IC
Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на
селското и стопанство;

Повишаване на жизнеспособността
на земеделските стопанства и
конкурентоспособността на всички
видове селскостопанска дейност във
всички региони и насърчаване на
новаторските технологии в селското
стопанство и устойчивото
управление на горите, с акцент върху
следните области:

насърчаване на организацията на
хранителната верига, включително
преработката и предлагането на
пазара на селскостопански
продукти.на хуманното отношение
към животните и управлението на
риска в селското стопанство с акцент
върху следните области:

2А

Подобряване на икономическите резултати на
всички земеделски стопанства и улесняване на
преструктурирането и модернизирането на
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на
пазарното участие и ориентация и на

ването в селското стопанство;

28

Улесняване на навлизането на земеделски стопани
с подходяща квалификация в селскостопанския
сектор. и по-специално приемствеността между

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им
интегриране в селскостопанската и хранителната

ЗА верига посредством схеми за качество, които да
добавят стойност към селскостопанските
продукти, популяризиране на местните пазари и
къси вериги на доставки. групи на
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производителите и организации и междубраншови
организации;

3В
Подпомагане на превенцията и управлението на
риска на \"'Ullill"1\"lI>d,a,

Възстановяване, опазване и Възстановяване, опазване и укрепване на
укрепване на екосистемите, свързани биологичното разнообразие, включително в зони
със селското и горското стопанство, с 4А

по "Натура 2000" и в зони с природни или други

I
акцент върху следните области: специфични ограничения и земеделие с висока

Iприродна стойност, както и на състоянието наI европейските ландшафти; I I I I

Подобряване управлението на водите,
4В включително управлението на торовете и

пестицидите;
I ! I I

Насърчаване на ефективното
-1

Повишаване на ефективността при потреблението I
използване на ресурсите и 5А I
подпомагане на прехода към

на вода в селското стопанство; !
_.

нисковъглеродна и устойчива на Повишаване на ефективността при потреблението
изменението на климата икономика в 58 на енергия о селското стопанство и хранително-
селското стопанство, сектора на вкусовата промишленост;
храните и горското стопанство. с улесняване на доставките и използването на
акцент върху следните области: възобновяеми източници на енергия. на странични

5С продукти, отпадъци и остатъци, и други
нехранителни суровини за целите на
биоикономиката;

5О
Намаляване на емисиите на парникови газове и
амоняк от селското стопанство;

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
5Е въглерода в сектора на селското и горското

стопанство;
Насърчаване на социалното Улесняване на разнообразяването, създаването и
приобщаване, намаляването на 6А развитието на малки предприятия, както и
бедността и икономическото разкриването на работни места;
развитие Б селските райони. с акцент

68 Стимулиране на местното развитие в селските
върху следните области' райони;

1

4С I Предотвратяване на ерозията на почвите и
I подобряване на управлението им;
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Подобряване на достъпа до информационни и
БС комуникационни технологии (ИКТ), използването

и качеството им в селските райони;

FA Друга област

Таблица J О:Приоритеnш на съюза за развитие на селските райони по мерки Финаllсирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

За мярката за Укрепване на връзките между селското
сътрудничество (член Стимулиране на трансфера на знания и стопанство, производството на храни, горското Проекти за сътрудничество по
ЗS от Регламент (ЕС) РI иновациите в областта на селското и 18 стопанство и научноизследователската ДеЙНОСТ и мярката за сътрудничество
N2 1305/2013, където горското стопанство и селските райони иновациите, включително с цел подобряване на (член ЗS от Регламент (ЕС) N2

екологичното управление и екологичните 1305/2013е приложимо
показатели

За мярка 1.1 и др Стимулиране на трансфера на знания и Поощряване на ученето през целия живот и
Брой на участниците вподобни, включени в РI иновациите в областта на селското и IC професионалното обучение в секторите на

стратегията за ВОМР горското стопанство и селските райони селското и горското стопанство обучения

Подобряване на жизнеспособността на Подобряване на икономическите резултати на
стопанствата и конкурентоспособностга на всички земеделски стопанства и улесняване на

Брой на стопанствата/
Р2 всички видове земеделие във всички 2А преструктурирането и модернизирането на

бенефициентите, получаващи
За мерки 3.1,4.1.5,6 .. региони; насърчаване на новаторски стопанствата, особено с оглед на увеличаването

подкрепа
8.1 до 8.4, 17.1 и др. селскостопански технологии и устойчивото на пазарното участие и ориентация и на

на ването в селското стопанствоподобни на тях,
Подобряване на жизнеспособността навключени в

стратегията за 80МР стопанствата и конкурентоспособността на Улесняване на навлизането на земеделски
Брой на стопанствата/

Р2 всички видове земеделие във всички 28 стопани с подходяща квалификация в
бенефициентите, получаващирегиони: насърчаване на новаторски селскостопанския сектор, и по-специално подкрепаселскостопански технологии и устойчивото приемствеността между поколенията

Страница
20



Подобряване на конкурентоспособността на

Насърчаване на добро организиране на първичните производители чрез по-доброто им

хранителната верига, в т.ч. преработката и интегриране в селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за качество, които да Брой на стопанствата/

Р3
търговията със селскостопански продукти,

3А добавят стойност към селскостопанските бенефициентите, получаващихуманното отношение към животните и продукти, популяризиране на местните пазари и подкрепауправлението на риска в селското
стопанство къси вериги на доставки, групи на

производителите и организации и
междубраншови организации

Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч, преработката и Брой на стопанствата/

Р3 търговията със селскостопански продукти,
38

Подпомагане на превенцията и управлението на бенефициентите, получаващихуманното отношение към животните и риска на стопанствата подкрепауправлението на риска в селското
стопанство

I I I I I Възстановяване, опазване и укрепване на Iбиологичното разнообразие, включително в зони
Възстановяване, опазване и укрепване на по "Натура 2000" и в зони с природни или други

Р4 екосистемите, свързани със селското и 4А специфични ограничения и земеделие с висока Обща подпомогната площ (ха)
горското стопанство природна стойност. както и на състоянието на

европейските ландшафти (За земеделие и
развитие на селските райони).. ъзстановяване, опазване и укрепване на ..." ъзстановяване, опазване и укрепване на ща подпомогната площ (ха)

екосистемите, свързани със селското и биологичното разнообразие. включително в зони
горското стопанство по "Натура 2000" и в зони с природни или други

специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на

За мерки 4. 8.1 до 8.5.
европейските ландшафти (За горско стопанство)
Подобряване управлението на водите,

15.1 и др. подобни на Възстановяване, опазване и укрепване на включително управлението на торовете и
тях, включени в Р4 екосистемите, свързани със селското и 48 пестицидите (За земеделие и развитие на Обща подпомогната площ (ха)
стратегията за 80МР горското стопанство селските райони)

Р4 Възстановяване, опазване и укрепване на 48 Подобряване управлението на водите. Обша подпомогната площ (ха)
екосистемите, свързани със селското и включително управлението на торовете и
горското стопанство пестицидите (За горско стопанство)

Възстановяване. опазване и укрепване на Предотвратяване на ерозията на почвите и
Р4 екосистемите, свързани със селското и 4С подобряване на управлението им (За земеделие и Обща подпомогната площ (ха)

горското стопанство развитие на селските райони)

Р4 Възстановяване, опазване и укрепване на 4С Предотвратяване на ерозията на почвите и Обща подпомогната плош (ха)
екосистемите, свързани със селското и подобряване на управлението им (За горско
горското стопанство стопанство)

в В Об
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Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към Обща подпомогната площ (ха)

Р5
нисковъглеродна и устойчива на 5А

Повишаване на ефективността при потреблението (Отнася се за площта,
изменението на климата икономика в на вода в селското стопанство обхваната от инвестиции за
селското стопанство, сектора на храните и напояване)
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към Повишаване на ефективността при потреблението Общ размер на инвестициите

Р5 нисковъглеродна и устойчива на 58
(Сума от всички допустими

За мерки 4,5, б.4, 7.2 изменението на климата икономика в на енергия в селското стопанство и хранително- инвестиционни разходи -

до 7.8, 8.5 и 8.б и др. селското стопанство, сектора на храните и =: публични и частни)
инвестиционни горското стопанство
мерки, включени в Насърчаване на ефективното използване на Улесняване на доставките и използването на
стратегията за ВОМР ресурсите и подпомагане на прехода към Общ разме на инвестициите

I I I .. . ..~._ . ._ . ... .. с •• ._........ I I ' , ~ - I Iнехранителни суровини за целите на публични и частни)селското стопанство, сектора на храните и биоикономикатагорското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на

За мерки 4, 8.1 до 8.5, ресурсите и подпомагане на прехода към
I !5.! идр. подобни на I нисковъглеродна и устойчива на I I Намаляване на емисиите на парникови rазове и

I
I I

I Р5 I I 50 I Обща площ (ха) I I
I

тях, включени в I
изменението на климата икономика в I I ам.ОНЯКот селското стопанство I I I

стратегията за BOi'vfP селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на

_ .._-

За мярка 4 и др.
ресурсите и подпомагане на прехода към

подобни, включени в РS нисковъглеродна и устойчива на 50 Намаляване на емисиите на парникови газове и Брой на подпомаганите

стратегията за 80МР
изменението на климата икономика в амоняк от селското стопанство животински единици (ЖЕ)
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на

За мерки 4, 8.1 до 8 5, ресурсите и подпомагане на прехода към Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
15.I и др. подобни на РS

нисковъглеродна и устойчива на 5Е въглерода в сектора на селското и горското Обща площ (ха)
тях, включенив изменението на климата икономика в
стратегията за 80МР

стопанствоселското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство

нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика В

5С
възобновяеми източници на енергия, на странични
продукти, отпадъци и остатъци, и други

р
(Сума от всички допустими
инвестиционни разходи
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Организации,
предоставящи
посредническиуслуги
на пазаоа на тоуда
Неправителствени
or~m...~n ...... ·_ ............... .....'l' . 1" ,/ / ,', •.,;•.. ; »: 1);)",:: ' ...•.••••...'. ".
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отОПИК

~пn е: ШЯ

Средни предприятия
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ОБШО:
Излишните редове се изтриват
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Таблица 12: ИЗnЪЛllение на свомр по типове кандидanш/ nолvчатели и по Фондове от сключване на сnоразvмение за Фиltансираllе в лева
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Неправителствени
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Таблица 13:Изпълнение на свомр по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

Мерки,
финансирани от
ПРСР 2014-
2020 г,

"Инвестиции в

М_<!рка7.5
"Инвестиции за

ично

земеделски
стопанства"
Мярка4.2.1
"Инвестиции в
преработка/марке
тинг на
селскостопански

кти"

"Инвестиционна
подкрепа за
неземеделски
дейности"
Мярка 7.2
"Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването
на всички видове
малка по мащаби
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ползване в
инфраструктура
за отдих,
туристическа
ин аст кт а"
Мерки, извън
обхвата на
мерките от
Регламент (ЕС)

съответстващи
на целите на
регламента
(финансирани
от ЕЗФРСР
Мярка 2]
"Съхраняване,
развитие и
валоризиране на
спепиф ичните

I I I I I I

I

I I I I I I I!-местни _. I i I
I

i I I I I I I I II идентичности и I I I I I I I I I I I I
I местната

култура"
Мерки,
финансирани от
ОПРЧР(ЕСФ)
Мярка 1.6
"Подобряване на
равния достъп до
възможностите
за учене през
целия живот за
всички
възрастови групи
(предимно
обучения за
работещи)"
Мярка 1.7
"Приспособяване
на работниците,
предприятията и
предприемачите
КЪМ промените "

Мярка 2./
"Социално-
икономическа
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Мярка 2.2.1
"Активно
приобщаване,

I услуги. които са I I I I
I I I I I

I I I I I I I I I II на дост_ъnна I I I I I I I I I I
цена, устоичиви
и
висококачествен
и, включително
здравни и
социални услуги
от общ интерес"
Мерки,
финансирани от
ОПИК(ЕФРР)
Мярка 1.1
"Подкрепа за
внедряване на
иновации в
предприятията"
Мярка 2.2

I I I"Подобряване на
производствения
капацитет в
МСП"

-ОбЩQ: '

интеграция на
маргинализирани
общности като
омите

включително с
оглед
насъ чаване на
равните
възможности и
активното
участие и по-I добрата

I npигoдHo~т за
заетост
Мярка 2.3
"Повишаване на
достъпа до

(излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани. вкл. причината за тяхното анулиране.
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