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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

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

 

Период на отчитане 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.  

Пореден номер на доклада 3 

Номер на споразумение за изпълнение на 

СВОМР 
РД 50 – 193/29.11.2016 г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ Гр. Панагюрище, пл. 20-ти Април 13 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 

Галина Николова Матанова – Председател УС 

Лучко Димитров Македонски – Изп. директор 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

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

http: www.lagpsl.bg 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), 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, 12 и 13 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; 

 

Съгласувани са с Министерство на финансите 4 броя Насоки за кандидатстване по 

отношение на приложимия режим на държавните помощи: 

- Насоки за кандидатстване по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ от ОПРЧР; 

- Насоки за кандидатстване по Мярка 2.1 /ОПРЧР/ „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ 

- Насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР. 

- Насоки за кандидатстване по Мярка 6.4.1  /ПРСР/ „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

 

Съгласувани са 2 броя Насоки за кандидатстване с Управляващите органи на Оперативните 

програми. 
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- Насоки за кандидатстване по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ от ОПРЧР; 

- Насоки за кандидатстване по Мярка 2.1 /ОПРЧР/ „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ 

  

  Обявени са 4 процедури за кандидатстване: 

- BG16RFOP002-2.016  „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ – три крайни срока за кандидатстване 

- BG06RDNP001 – 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в 

земеделските стопанства“ – дата на обявяване – 14.12.2018 г. 

- BG06RDNP001-19.016 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – дата на обява 28.12.2018 г. 

- BG06RDN001 – 19.079 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –- Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – дата 

на обява 21.12.2018 г. 

 

 Проведена Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG05M9OP001 – 1.26 

„МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“ – разгледани 4 проектни 

предложения. Одобрени 3 проектни предложения. Сключени договори 3 проектни предложения. 

 

 Проведени 2 комисии за подбор на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.016  

„МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП“ – 

одобрени 4 проектни предложения. Сключени договори – 3 броя. 

 

• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

 На 04 и 05.07.2018 в гр. Сандански, хотел «Медите» беше проведено двудневно обучение за 

екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с участието им в Комисиите за подбор 

на проекти и прилагането на стратегията за местно развитие на тема „Оценка на проекти по ОПИК 

2014 - 2020 АСД и ТФО“ за минимум 10 души екип на МИГ «Панагюрище, Стрелча, Лесичово». В 

обучението бяха поканени и се включиха 10 души от екипа на МИГ, Общото събрание и 

Управителния съвет.  Целта на обучението беше да създаде и изгради капацитет за оценка на 

проекти по мерките от ОПИК, включени в Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група. 

Беше изготвена програма / дневен ред. 

 

Проведено е проучване и е изготвен анализ на тема „Розопроизводството и етерично - 

маслената промишленост: състояние, възможности за добавяне  на стойност, европейски 

стандарти, местна идентичност на продуктите”.  

В периода май  - септември 2018 г.  бяха извършени всички предвидени дейности по проучване 

„Розопроизводството и етерично - маслената промишленост: състояние, възможности за добавяне  

на стойност, европейски стандарти, местна идентичност на продуктите” на сдружение „Местна 

инициативна група Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. В този период бе осъществена подготовката 

на проучването, разработването на въпросниците, събирането на данните, логистичния оглед, 
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въвеждането, статистическата обработка и анализа на данните и разработването на доклад, като 

бяха постигнати следните резултати: 

➢ Разработен въпросник за проучване; 

➢ Събрани данни на хартиен носител; 

➢ Статистическа обработка на данните от проучването;  

➢ Разработено аналитично обобщение на резултатите от проучването и препоръки към 

прилагането на СВОМР, подходящо за разработване на информационна брошура. 

Всички резултатите са съгласувани с оперативният екип на сдружение „Местна инициативна 

група Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. В хода на проучването не бяха идентифицирани 

проблеми, които да затрудняват дейностите по време на изследването или да влошат качеството 

на резултатите. 

 

• Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получател на финансова помощ до сключване на договор; 

Осъществява се мониторинг върху напредъка на изпълнение на договорите за БФП в ИСУН. 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Деловодната система и архива на МИГ се поддържат от Експерт „Административно устройство“. 

През периода кореспонденция е водена с УО на програмите, финансиращи подхода. 

Кореспонденцията надлежно е заведено в ЕДСД.  

Приложение – Опис на водената кореспонденция 

 

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

на електронната страница на МИГ;  

  Сключен е договор за разработване, издаване и отпечатване на рекламни материали, 

свързани с популяризиране на дейността на МИГ и информиране на населението. 

При спазване на изискванията за публичност са изработени рекламни материали за 

популяризиране на МИГ и СВОМР – календари, настолни календари пирамида, настолни работни 

календари, джобни календарчета, визитници, визитни картички, фирмени папки, магнити за 

хладилник, тефтери, химикали, чаши, тениски, шапки, , органайзер за бюро, рекламни чанти, 

безжична мишка, мобилна батерия, флаш памет и брошура за устройството на МИГ и СВОМР. 

На електронната страница на МИГ бяха публикувани ИГРП за 2019 г., всички решения на ОС и 

УС, проведени през отчетния период. 

 

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

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на МИГ; 

Осъществява се мониторинг върху напредъка на изпълнение на договорите за БФП в ИСУН.  

  

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Няма 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Няма 
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8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

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

Не 

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

Не 

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

4. Не 

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

Не 

6. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

7. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

Не 

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

Не 

9. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Не 

 

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);  

  Проведено посещение на технически инспекторат към ДФЗ по повод проверка „Анализ на 

риска“. Съставен е протокол. Няма забележки и нередности. 

 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с 

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

 

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

  Осъществено беше пътуване и участие в конференция „Лидер презареждане - 

сърдечния ритъм на общността“, организирана от ELARD – Европейска Лидер асоциация за 

развитие на селските райони и среща с МИГ от Португалия през периода 24 септември – 29 

септември 2018 г. 

За пътуването до Португалия беше осъществена предварителна подготовка, която включваше: 

1. Осигуряване на самолетни билети по маршрута София - Лисабон. 

2. Осигуряване на нощувки за участниците в гр. Лисабон и гр. Евора. 

По време на посещението на 25-и септември беше организирана среща с екипа на местния МИГ 

„Миня терра”, в офиса в гр. Лисабон на които бяха представени Стратегиите за водено от 

общностите местно развитие, структурите и организацията на работа в Португалия и България, 

както бяха дискутирани и различните възможности за финансиране по съвместни проекти.  
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На 26-и и 28-и членовете екипа на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ взе участие в 

конференцията проведена в гр. Евора на тема Лидер презареждане - сърдечния ритъм на 

общността“, организирана от ELARD – Европейска Лидер асоциация за развитие на селските 

райони. 

Екипът взе участие и в организираната от домакините обиколка на гр. Евора и посещение 

на проекти, реализирани по подхода Лидер с помощта на МИГ „Монте“. 

По време на конференцията, екипа на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ участва в 

Модерна панелна дискусия с участници от различни страни и поколения от LEADER MP 3: ЛИДЕР 

/ ВОМР и "Интелигентни селата" с модератор Кирстен Бирке Лунд - Член на Съвета на Европа. 

По време на интерактивната сесия „Междунационално сътрудничество: търсене на 

партньори, идеи за проекти, вземане на решения“, екипа на МИГ установи контакти и проведе 

разговори за бъдещо сътрудничество с организация, работеща за развитието на селските територии 

в Република Македония. 

Посещението в Португалия и участието на екипа на МИГ в конференцията беше 

изключително полезно. Опита, добрите практики и работата в мини пленарните сесии, който 

видяхме и чухме може да бъде трансфериран успешно и на територията на МИГ „Панагюрище, 

Стрелча, Лесичово“. Установени бяха и добри контакти с местни инициативни групи от 

Португалия и Македония, които могат да бъдат използвани за разработване на проекти за 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 от ПРСР 2014-2020 г.  

 

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

 

14. Опис на приложения 

- Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ 

 

Дата:  

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

/Лучко Македонски/ 
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Приложения: 

 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Постигнато за 

периода на 

годишния доклад 

(за изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в 

резултат от подпомагане на 

проектите, финансирани от: 

         

ЕЗФРСР  26 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПРЧР 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за 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, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно 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. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, 

финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
0 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, 

свързани с ИТ. 

20 000 0 0 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на 

СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

3                             

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

2                             

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

6                             

Мярка 7.2  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

4                             
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Мярка 7.5  

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

3                             

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                              

Мярка 21 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и 

местната култура“ 

6                             

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

13 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3   0 0   

Мярка 1.6   

„Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи 

(предимно обучения 

за работещи)“ 

2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 150       

Мярка 1.7  

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

4                             

Мярка 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

2                             
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общности като 

ромите“ 

Мярка 2.2.1  

„Активно 

приобщаване, 

включително с оглед 

насърчаване на 

равните 

възможности и 

активното участие и 

по-добрата 

пригодност за 

заетост“ 

2                             

Мярка 2.3 

„Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на достъпна 

цена, устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни 

и социални услуги от 

общ интерес“ 

3                             

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3   0 0   

Мярка 1.1  „Подкрепа 

за внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

1                             

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП“ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 60       

Общо: 43 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6   0 0   

 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
0 0   0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
                    

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

                    

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

                    

Мярка 7.2  „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

                    

Мярка 7.5  „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“… 

                    

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

                    

Мярка 21 „Съхраняване, развитие 

и валоризиране на специфичните 

местни идентичности и местната 

култура“ 

                    

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
134 156.00 134 156.00   96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 0.00 
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Мярка 1.6   „Подобряване на 

равния достъп до възможностите 

за учене през целия живот за 

всички възрастови групи (предимно 

обучения за работещи)“ 

134 156.00 134 156.00 100 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00   

Мярка 1.7  „Приспособяване на 

работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ 

                    

Мярка 2.1  „Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като 

ромите“ 

                    

Мярка 2.2.1  „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 услуги от общ 

интерес“ 

                    

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
1 338 071.86 1 204 264.69   

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 
0.00 

Мярка 1.1  „Подкрепа за 

внедряване на иновации в 

предприятията“ 

                    

Мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в 

МСП“ 

1 338 071.86 1 204 264.69 90 
1 338 

071.86 
1 204 264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 
1 204 264.69   

Общо: 1 472 227.86 1 338 420.69 90 
1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 
0.00 

 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидият

а по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрени

е Изплатен

а 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на 

колона 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 933 

745.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 933 

745.00  
  0.00 

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

300 000.00                   300 000.00     

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти“ 

300 000.00                   300 000.00     

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

680 000.00                   680 000.00     

Мярка 7.2  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

1 300 

000.00 
                  

1 300 

000.00 
    

Мярка 7.5  

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

203 745.00                   203 745.00     
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отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                          

Мярка 21 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната култура“ 

150 000.00                   150 000.00     

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 480 

000.00 

134 

156.00 

134 

156.00 

96 

580.00 
96 580.00 

96 

580.00 

96 

580.00 

96 

580.00 
96 580.00 96 580.00 

1 383 

420.00  
  0.00 

Мярка 1.6   

„Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи 

(предимно обучения 

за работещи)“ 

100 000.00 134 156.00 134 156.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 
96 

580.00 
96 580.00 96 580.00 96 580.00 3 420.00     

Мярка 1.7  

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

580 000.00                   580 000.00     

Мярка 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като 

ромите“ 

100 000.00                   100 000.00     
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Мярка 2.2.1  

„Активно 

приобщаване, 

включително с оглед 

насърчаване на 

равните 

възможности и 

активното участие 

и по-добрата 

пригодност за 

заетост“ 

100 000.00                   100 000.00     

Мярка 2.3 

„Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на 

достъпна цена, 

устойчиви и 

висококачествени, 

включително 

здравни и социални 

услуги от общ 

интерес“ 

600 000.00                   600 000.00     

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

1 900 

000.00 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 204 

264.69 

695 

735.31 
  0.00 

Мярка 1.1  

„Подкрепа за 

внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

400 000.00                   400 000.00     

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП“ 

1 500 

000.00 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 204 

264.69 
295 735.31     

Общо: 
6 313 

745.00 

1 472 

227.86 

1 338 

420.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 300 

844.69 

5 012 

900.31 
  0.00 

 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1- 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на МСП и насърчаване 

на предприемачеството 

с акцент на територията 

на МИГ, извън 

строителни граници на 

гр. Панагюрище 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 25       

Приоритет 2 - 

Подобряване на 

цялостната дейност и 

икономическата 

ефективност на 

аграрния  сектор и 

интегриране на 

производството и 

преработката на 

земеделски продукти 

5                             

Приоритет 3 - 

Намаляване на 

бедността и изолацията, 

повишаване на 

икономическата 

активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване 

10 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 30       

Приоритет 4 - 

Повишаване на 
7                             
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качеството на живот на 

територията 

Приоритет 5 - 

Идентификация на 

територията като 

атрактивна и 

специфична 

туристическа 

дестинация 

9                             

Общо: 43 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6   0 0   

 

 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти 

към МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1- Повишаване на 

конкурентоспособността на МСП и 

насърчаване на 

предприемачеството с акцент на 

територията на МИГ, извън 

строителни граници на гр. 

Панагюрище 

1 338 071.86 1 204 264.69 90 1 338 071.86 1 204 264.69 1 338 071.86 1 204 264.69 1 338 071.86 1 204 264.69   

Приоритет 2 - Подобряване на 

цялостната дейност и 

икономическата ефективност на 

аграрния  сектор и интегриране на 

производството и преработката на 

земеделски продукти 
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Приоритет 3 - Намаляване на 

бедността и изолацията, 

повишаване на икономическата 

активност на населението и 

осигуряване на качествена заетост 

и социално включване 

134 156.00 134 156.00 100 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00   

Приоритет 4 - Повишаване на 

качеството на живот на 

територията 

                    

Приоритет 5 - Идентификация на 

територията като атрактивна и 

специфична туристическа 

дестинация 

                    

Общо: 
1 472 

227.86 

1 338 

420.69 
  

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 
0.00 

 

 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет 

на 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидият

а по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрени

е Изплатен

а 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1- 

Повишаване на 

конкурентоспособност

та на МСП и 

насърчаване на 

предприемачеството с 

акцент на територията 

на МИГ, извън 

строителни граници на 

гр. Панагюрище 

2 580 

000.00 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 204 

264.69 

1 375 

735.31 
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Приоритет 2 - 

Подобряване на 

цялостната дейност и 

икономическата 

ефективност на 

аграрния  сектор и 

интегриране на 

производството и 

преработката на 

земеделски продукти 

600 000.00                   600 000.00     

Приоритет 3 - 

Намаляване на 

бедността и 

изолацията, 

повишаване на 

икономическата 

активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване 

880 000.00 134 156.00 134 156.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 
96 

580.00 
96 580.00 96 580.00 96 580.00 783 420.00     

Приоритет 4 - 

Повишаване на 

качеството на живот 

на територията 

1 900 

000.00 
                  

1 900 

000.00 
    

Приоритет 5 - 

Идентификация на 

територията като 

атрактивна и 

специфична 

туристическа 

дестинация 

353 745.00                   353 745.00     

Общо: 
6 313 

745.00 

1 472 

227.86 

1 338 

420.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 300 

844.69 
    0.00 

 

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 
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Приоритети на съюза за развитие на селските 

райони 

Области с поставен акцент, за които в най-

голяма степен допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ в 

лв. 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от ДФЗ в 

лв. 

Изплатена 

субсидия 

в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в 

областта на селското и горското стопанство и 

селските райони с акцент върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието 

на базата от знания в селските 

райони; 

            

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, 

производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската 

дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване 

на екологичното управление и 

екологичните показатели; 

            

1C 

Поощряване на ученето през 

целия живот и професионалното 

обучение в секторите на 

селското и горското 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: 

2A 

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 

разнообразяването в селското 

стопанство; 

            

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-

специално приемствеността 

между поколенията; 

            



  Страница 
22 

 
  

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: 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез 

по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и 

хранителната верига 

посредством схеми за качество, 

които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на 

доставки, групи на 

производителите и организации 

и междубраншови организации; 

            

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата; 

            

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и горското 

стопанство, с акцент върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както 

и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

            

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите; 

            

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им; 

            

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на изменението на 

климата икономика в селското стопанство, сектора 

на храните и горското стопанство, с акцент върху 

следните области: 

5A 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на вода в 

селското стопанство;  

            

5B 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на енергия в 

селското стопанство и 

хранително-вкусовата 

промишленост;  
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5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и 

остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на 

биоикономиката; 

            

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 

            

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското 

стопанство; 

            

Насърчаване на социалното приобщаване, 

намаляването на бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент върху следните 

области: 

6A 

Улесняване на 

разнообразяването, създаването 

и развитието на малки 

предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

            

6B 
Стимулиране на местното 

развитие в селските райони;  
            

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и 

комуникационни технологии 

(ИКТ), използването и 

качеството им в селските 

райони; 

            

  FA Друга област              

 

 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 
Брой/  Брой/  

Площ/ Площ/ 
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Размер 

за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ 

за 

периода 

на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7   

За мярката за сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, 

където е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, 

производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската 

дейност и иновациите, 

включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

    

За мярка 1.1 и др. подобни, 

включени в стратегията за ВОМР 
P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през 

целия живот и 

професионалното обучение в 

секторите на селското и 

горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
    

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 

17.1 и др. подобни на тях, 

включени в стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във 

всички региони; насърчаване 

на новаторски 

селскостопански технологии 

и устойчивото управление на 

горите 

2A 

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 

разнообразяването в селското 

стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 
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P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във 

всички региони; насърчаване 

на новаторски 

селскостопански технологии 

и устойчивото управление на 

горите 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с 

подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-

специално приемствеността 

между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

    

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и 

търговията със 

селскостопански продукти, 

хуманното отношение към 

животните и управлението на 

риска в селското стопанство 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители 

чрез по-доброто им 

интегриране в 

селскостопанската и 

хранителната верига 

посредством схеми за качество, 

които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на 

доставки, групи на 

производителите и 

организации и междубраншови 

организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

    

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и 

търговията със 

селскостопански продукти, 

хуманното отношение към 

животните и управлението на 

риска в селското стопанство 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

    

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони 

с природни или други 

специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)      
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P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони 

с природни или други 

специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им  (За 

земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)      

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5A 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на вода в 

селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха) 

    (Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 
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За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 

8.6 и др. инвестиционни мерки, 

включени в стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на енергия в 

селското стопанство и 

хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на инвестициите 

    

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци 

и остатъци, и други 

нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

    

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 
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За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Обща площ (ха)     

За мярка 4 и др. подобни, 

включени в стратегията за ВОМР 
P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
    

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването 

и поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха)     
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

ПУБЛИЧНИ                               

МИГ                               

Публичен орган/ община 3                             

НПО 3                             

други                               

ЧАСТНИ                               

Малко или средно 

предприятие 
                              

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и 

юридическата форма) 

6                             

Физическо лице 3                             

ЕТ                               

Лице, регистрирано по ТЗ 2                             

Друго (ако е приложимо)                               

Общо от ЕЗФРСР: 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

от ОПРЧР 13 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3   0 0   

Работодатели;  5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 60       

Обучителни организации;  1                             
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Доставчици на социални и 

здравни услуги 
1                             

Центрове за информация и 

професионално 

ориентиране; 

                              

Общини 3                             

Организации, 

предоставящи 

посреднически услуги на 

пазара на труда 

1                             

Неправителствени 

организации;  
2                             

Общо от ОПРЧР  13 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3   0 0   

от ОПИК 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   0 0   

Малки предприятия 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133       

Средни предприятия 2                             

Общо от ОПИК 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   0 0   

ОБЩО: 35 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7   0 0   

 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране 

в лева 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявлени

я 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидият

а по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрени

е Изплатен

а 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР 
2 933 

745.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 933 

745.00 
  0.00 

ПУБЛИЧНИ                           

МИГ                           

Публичен орган/ 

община 

1 450 

000.00 
                        

НПО 203 745.00                         

други                           

ЧАСТНИ                           

Малко или средно 

предприятие 
680 000.00                         

Микропредприяти

е (Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

                          

Физическо лице 300 000.00                         

ЕТ                           

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

300 000.00                         

Друго (ако е 

приложимо) 
                          

Общо от 

ЕЗФРСР: 

2 933 

745.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 

от ОПРЧР 
1 480 

000.00 

134 

156.00 

134 

156.00 

96 

580.00 
96 580.00 

96 

580.00 

96 

580.00 

96 

580.00 
96 580.00 96 580.00 

1 383 

420.00 
  0.00 
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Работодатели;  680 000.00 134 156.00 134 156.00 96 580.00 96 580.00 96 580.00 
96 

580.00 
96 580.00 96 580.00 96 580.00 583 420.00     

Обучителни 

организации;  
50 000.00                         

Доставчици на 

социални и 

здравни услуги 

50 000.00                         

Центрове за 

информация и 

професионално 

ориентиране; 

                          

Общини 600 000.00                         

Организации, 

предоставящи 

посреднически 

услуги на пазара 

на труда 

                          

Неправителствен

и организации;  
100 000.00                         

Общо от ОПРЧР  
1 480 

000.00 

134 

156.00 

134 

156.00 

96 

580.00 
96 580.00 

96 

580.00 

96 

580.00 

96 

580.00 
96 580.00 96 580.00     0.00 

от ОПИК 
1 900 

000.00 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 204 

264.69 
695 735.31   0.00 

Малки 

предприятия 

1 100 

000.00 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 204 

264.69 
-104 264.69     

Средни 

предприятия 
800 000.00                   800 000.00     

Общо от ОПИК 
1 900 

000.00 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 204 

264.69 
    0.00 

ОБЩО: 
6 313 

745.00 

1 472 

227.86 

1 338 

420.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 300 

844.69 
    0.00 

 

 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разход

ите по 

заявле

ния 

подаде

ни в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

от 

МИГ 

Субсид

ия по 

проект

ите, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърл

ено/ 

оттеглен

о/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заяве

на 

субсид

ия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

проек

т от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ена 
Изплат

ена 

субсиди

я субсид

ия от 

УО/Д

ФЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

0   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

                            

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/мар

кетинг на 

селскостопанск

и продукти“ 

                            

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционн

а подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

                            

Мярка 7.2  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка по 

мащаби 

инфраструктура

“ 
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Мярка 7.5  

„Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура

“ 

                            

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

                            

Мярка 21 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната 

култура“ 

                            

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

0   
134 

156.00 

134 

156.00 
  

96 

580.00 

96 

580.00 

37 

576.00 
  

96 

580.00 

96 

580.00 

96 

580.0

0 

96 

580.00 
0 

Мярка 1.6   

„Подобряване 

на равния 

достъп до 

възможностит

е за учене през 

целия живот за 

всички 

възрастови 

групи (предимно 

обучения за 

работещи)“ 

"Лес Агра" ЕООД 

"Обучения за 

заети лица в Лес 

Агра ЕООД" 

40 

315.00 

40 

315.00 
100 

40 

315.00 

40 

315.00 
    

40 

315.00 

40 

315.00 

40 

315.00 

40 

315.00 
  

"Ритон - П" АД 

"Повишаване 

уменията, 

компетенциите и 

знанията на 

заетите в Ритон - 

П за постигане на 

устойчива и 

качествена 

заетост" 

37 

576.00 

37 

576.00 
100     37 576.00 

Не отговаря 

на 

критериите 

за 

администрат

ивно 

съответствие 

и 

допустимост 
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"Асарел - транс" 

ООД 

Подобряване 

достъпа до 

заетост и качество 

на работните 

места в Асарел - 

транс ООД" 

28 

765.00 

28 

765.00 
100 

28 

765.00 

28 

765.00 
    

28 

765.00 

28 

765.00 

28 

765.00 

28 

765.00 
  

"Б и С стил"  

ЕООД 

"Повишени 

умения за по-

качествени 

работни места във 

фирма БиС стил 

ЕООД" 

27 

500.00 

27 

500.00 
100 

27 

500.00 

27 

500.00 
    

27 

500.00 

27 

500.00 

27 

500.00 

27 

500.00 
  

Мярка 1.7  

„Приспособяван

е на 

работниците, 

предприятията 

и 

предприемачит

е към 

промените“ 

                            

Мярка 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализиран

и общности 

като ромите“ 

                            

Мярка 2.2.1  

„Активно 

приобщаване, 

включително с 

оглед 

насърчаване на 

равните 

възможности и 

активното 

участие и по-

добрата 

пригодност за 

заетост“ 
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Мярка 2.3 

„Повишаване на 

достъпа до 

услуги, които са 

на достъпна 

цена, устойчиви 

и 

висококачестве

ни, включително 

здравни и 

социални услуги 

от общ 

интерес“ 

                            

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 

(ЕФРР) 

0   
1 338 

071.86 

1 204 

264.69 
  

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 
    

1 338 

071.86 

1 204 

264.69 

1 338 

071.8

6 

1 204 

264.69 
0.00 

Мярка 2.2 

„Подобряване 

на 

производствени

я капацитет в 

МСП“  

СИ ДИ ЕЛ ООД  

"Подобряване на 

производствения 

капацитет на "Си 

Ди Ел" ООД" 

377 

633.81 

339 

870.43 
90 

377 

633.81 

339 

870.43 
    

377 

633.81 

339 

870.43 

377 

633.8

1 

339 

870.43 
  

ГАЛВАНОПРА

КТИК - 

ПЕТРОВ 

СЪДРУЖИЕ 

СД  

„Подобряване на 

производствения 

капацитет за 

растеж с 

ефективното и 

ефикасно 

използване на 

ресурсите, 

повишаване на 

качеството и 

оптимизиране на 

производството 

чрез технологична 

модернизация и 

окомплектовка на 

цех „фотохимично 

фрезоване“ със 

закупуване на 

нови модерни – 

автоматична 

линия за 

фотохимично 

фрезоване, 

допълнително 

оборудване и 

181 

440.42 

163 

296.39 
90 

181 

440.42 

163 

296.39 
    

181 

440.42 

163 

296.39 

181 

440.4

2 

163 

296.39 
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спомагателна 

техника“. 

ЕКСПРЕС ПАК 

ООД  

"Технологична 

модернизация на 

производството в 

Експрес пак ООД" 

390 

721.21 

351 

649.09 
90 

390 

721.21 

351 

649.09 
    

390 

721.21 

351 

649.09 

390 

721.2

1 

351 

649.09 
  

ПЕЙПЪР 

ПЛЮС ЕООД  

Повишаване на 

конкурентоспособ

ността и 

експортния 

потенциал на 

фирма "Пейпър 

плюс" чрез 

инвестиции в 

подобряване на 

производствения 

капацитет 

388 

276.42 
349 

448.78 
90 

388 

276.42 
349 

448.78 
    

388 

276.42 
349 

448.78 

388 

276.4

2 

349 

448.78 
  

Мярка 1.1  

„Подкрепа за 

внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

                            

Общо: 0   
1 472 

227.86 

1 338 

420.69 
  

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

37 

576.00 
  

1 434 

651.86 

1 300 

844.69 

1 434 

651.8

6 

1 300 

844.69 
0.00 

 (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. 


