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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 29.11.2016 г. – 31.12.2016 г.  

Пореден номер на доклада 1 

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР 50 - 189 / 29.11.2016 г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ Гр. Белово, ул. Орфей № 2А 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 

Цветан Георгиев Котев 

 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

03581/37- 31; 0879 812 852; migvsb@abv.bg ; 

http://www.migbsv.com/  

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към 

доклада се представят включително и във формат .xls 

 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
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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; 

Няма  

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

На 13.01.2017 г. бе проведена информационна среща в град Белово с представители на  общинска 

администрация, читалища, местния бизнес, неправителствения сектор и други заинтересовани страни. 

Предмет на еднодневната информационна срещата бе представянето на Стратегията за ВОМР (Водено от 

общностите местно развитие) и подготовката на проекти по заложените мерки. 

 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; 
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Деловодната система и архива на МИГ се поддържат от Технически асистент на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“. През периода е водена кореспонденция с УО на Програма за развитие на 

селските райони и Държавен фонд земеделие. Получени са 2 писма от страна на Министерство на 

земеделието и храните. Изпратени са 4 писма до МЗХ и 2 до ДФЗ. Освен с УО, МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“ води кореспонденция с кметовете и общинските съвети на трите общини, 

влизащи в състава й. За периода са изпратени 5 писма до горепосочените. 

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

електронната страница на МИГ;  

Сключен е договор за поддръжка на електронната страница на МИГ. Като на нея бяха публикувани 

СВОМР, проекта на ИГРП, решения на ОС и УС, проведени през отчетния период, информация за 

проведена работна среща между МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и СНЦ „МИГ Севлиево“, 

годишен доклад по мярка 19.4, информация за проведена информационна среща в град Белово. 

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; 

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(ако 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); 

3. 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 състава на колективния управителен орган на МИГ; 

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

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Няма 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); Няма 
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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 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); 

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  

 

/Цветан Котев/ 
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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: 
55         

ЕЗФРСР  25 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПРЧР 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 15 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. 

 

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. 
30 000 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) 

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 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

23               

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

3               

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

1               

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

8               

Мярка 7.2  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

4               

Мярка 7.5  

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“… 

3               
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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“ 

4               

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

16               

Мярка 1.6   

„Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи 

(предимно обучения за 

работещи)“ 

3               

Мярка 1.7  

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

3               

Мярка 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като 

ромите“ 

3               

Мярка 2.2.1  

„Активно 

приобщаване, 

включително с оглед 

насърчаване на 

4               
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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“ 

3               

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

6               

Мярка 1.1  „Подкрепа 

за внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

1               

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП“ 

5               

Общо: 45               

(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) 
          

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) 
          

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 2.1  „Социално-икономическа           
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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) 
          

Мярка 1.1  „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 
          

Мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ 
          

Общо:           

(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 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

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 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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             

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

300 000,00             

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

100 000,00             

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

1 000 000,00             

Мярка 7.2  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

1 200 000,00             

Мярка 7.5  

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“… 

233 745,00             

Мерки, извън 

обхвата на мерките 
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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“ 

100 000,00             

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 480 000,00             

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             

Мярка 1.7  

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

500 000,00             

Мярка 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като 

ромите“ 

100 000,00             

Мярка 2.2.1  

„Активно 

приобщаване, 

включително с оглед 

насърчаване на 

равните 

възможности и 

активното участие и 

100 000,00             
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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“ 

680 000,00             

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

2 900 000,00             

Мярка 1.1  „Подкрепа 

за внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

400 000,00             

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП“ 

2 500 000,00             

Общо: 7 313 745,00             

(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) 

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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 1 - 

Постигане на устойчив 

икономически растеж и 

създаване на заетост 

20               

Приоритет 2 - 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на земеделието и 

преработващата 

промишленост 

8               

Приоритет 3 - 

Осигуряване на 

социално включване за 

уязвими групи и 

подобряване достъпа до 

по-висока 

заетост за населението 

17               

Приоритет 4 - 

Подобряване на 

базисната 

инфраструктура и 

социалните и основни 

услуги за населението 

10               

Приоритет 5 - 

Развитие на 

туристическите ресурси 

и многофункционална 

туристическа 

инфраструктура 

10               

Общо: 65               

 

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

устойчив икономически 

растеж и създаване на 

заетост 

  

 

      

 

Приоритет 2 - Повишаване 

на конкурентоспособността 

на земеделието и 

преработващата 

промишленост 

  

 

      

 

Приоритет 3 - Осигуряване 

на социално включване за 

уязвими групи и 

подобряване достъпа до по-

висока 

заетост за населението 

  

 

      

 

Приоритет 4 - Подобряване 

на базисната инфраструктура 

и социалните и основни 

услуги за населението 

  

 

      

 

Приоритет 5 - 

Развитие на туристическите 

ресурси и 

многофункционална 

туристическа 

инфраструктура 

  

 

      

 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

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 

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 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1 - 

Постигане на устойчив 

икономически растеж и 

създаване на заетост 

2 900 000,00             

Приоритет 2 - 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на земеделието и 

преработващата 

промишленост 

400 000,00             

Приоритет 3 - 

Осигуряване на 

социално включване за 

уязвими групи и 

подобряване достъпа до 

по-висока 

заетост за населението 

800 000,00             

Приоритет 4 - 

Подобряване на 

базисната 

инфраструктура и 

социалните и основни 

услуги за населението 

1 880 000,00             

Приоритет 5 - 

Развитие на 

туристическите ресурси 

и многофункционална 

туристическа 

инфраструктура 

333 745,00             

Общо: 7 313 745,00             

 

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; 

      

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; 
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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;  

      

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/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 
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доклада 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 

  

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 

Обща подпомогната площ (ха)    
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развитие на селските райони) 

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) 

  

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) 

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 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
6               

НПО 5               

други                

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

8               

Физическо лице 2               

ЕТ 2               

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: 23               

от ОПРЧР                

Работодатели;  6               

Обучителни 

организации;  
1               

Доставчици на 

социални и здравни 

услуги 

2               

Центрове за 

информация и 

професионално 

ориентиране; 

               

Общини 6               
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Организации, 

предоставящи 

посреднически услуги 

на пазара на труда 

               

Неправителствени 

организации;  
1               

Общо от ОПРЧР  16               

от ОПИК                

Малки предприятия 4               

Средни предприятия 2               

Общо от ОПИК 6               

                

ОБЩО: 45               

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 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

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 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ              

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
1 383 745,00             

НПО 150 000,00             

други              

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

1 000 000,00             

Физическо лице 100 000,00             

ЕТ 300 000,00             

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
             

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 745,00             

от ОПРЧР              

Работодатели;  600 000,00             

Обучителни 

организации;  
50 000,00             

Доставчици на 

социални и здравни 

услуги 

100 000,00             

Центрове за 

информация и 

професионално 

ориентиране; 

             

Общини 680 000,00             

Организации, 

предоставящи 

посреднически услуги 
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на пазара на труда 

Неправителствени 

организации;  
50 000,00             

Общо от ОПРЧР  1 480 000,00             

от ОПИК              

Малки предприятия 2 300 000,00             

Средни предприятия 600 000,00             

Общо от ОПИК 2 900 000,00             

ОБЩО: 7 313 745,00             

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 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име 

на 

проек

та 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субсид

ия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

проек

т от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

              

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

              

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/марке

тинг 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 
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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) 

              

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 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 
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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) 

              

Мярка 1.1  

„Подкрепа за 

внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

              

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

МСП“ 

              

Общо:               

(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. 


