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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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Пореден номер на доклада 5 

Номер на споразумение за изпълнение на 

СВОМР 
РД 50-137/21.10.2016 г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ 
с. Брестовица, община Родопи, обл. Пловдив, 

пл. Съединение №1 

Председател на колективния управителен 

орган/ представляващ МИГ 
РУМЯНА ИВАНОВА САМОКОВАРЕВА 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

0882998614, 0885202428 

www.trakijskorodopskata.yaka 

www.mig-p-r.org 

 

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

към доклада се представят включително и във формат .xls 

 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

2. Списък на съкращенията, включени в доклада – стр. 2-2 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ- стр. 2-2 

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

при наличие на такива- стр.3-3 

5. Изпълнение на целите на СВОМР- стр. 3-3 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
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6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период- стр. 3-8 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР- стр.8-8 

8. Управление на Местната инициативна група- стр.8-10 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение- 

стр.11-11 

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- 

стр.11-11 

11. Индикатори- стр.11-11 

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

стр.11-11 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред-стр.11-16 

14. Опис на приложения 

 

 

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

БФП Безвъзмездна финансова помощ  

ВОМР Водено от общностите местно развитие  

ДДС Данък добавена стойност 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕС  Европейски съюз  

ЗУСЕСИФ  

 

Закон за управление на средствата от eвропейските структурни и 

инвестиционни фондове, обн., дв, бр. 101 от 22.12.2015 г. 

ИСУН 2020   

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група  

Наредба № 22 Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "водено от общностите 

местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

НПО Неправителствена организация 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ - протича процес на въздействие на 

СВОМР групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ, като към към 

края на отчетния период не са изпълнявани проучвания за постигнати въздействия. 
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4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, 

при наличие на такива- протича процес на въздействие на СВОМР върху групите уязвими 

и малцинствени групи, като към към края на отчетния период не са изпълнявани проучвания 

за постигнати резултати. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР- протича процес на изпълнение на целите на СВОМР, 

като към към края на отчетния период не са изпълнявани проучвания за постигнати такива.  

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 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- 

Управителният съвет на МИГ е извършил 1 актуализация на индикативната годишна 

работна програма с цел уточняване на периодите на прием по процедурите. В отчетния 

период са обявени три приема на проектни предложения по две процедури към СВОМР 

на МИГ Перущица-Родопи.   

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати- за популяризиране, информиране и публичност: 

Във връзка с дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи изпълнява договор с „ЕТН 

ХОСТ” ООД за поддръжка на интернет страницата и създаване на актуални новини. За 

осигуряване на публичност СНЦ „МИГ Перущица-Родопи“ публикува на интернет 

страницата си –https://mig-p-r.org/ изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020г. 

Направени са 3 броя публикации в електронни медии - https://trafficnews.bg/. 

Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури, 

удължаване на срокове за приеми, както и за популяризиране дейностите на МИГ и др. 

На 04.02.2020 г. на сайта на МИГ Перущица-Родопи е обявено обществено обсъждане 

на Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-

Родопи – Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Перущица-Родопи. 

На 22.06.2020 г. на сайта на МИГ Перущица-Родопи е обявено обществено обсъждане 

на Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-

Родопи- 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от 

мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г.от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на „МИГ Перущица-Родопи. 
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Отпечатани са и са разпространени брошури с информация за мерките от СВОМР -  4 

мерки х 200 бр.- мерки 4.1, 6.4, 7.5, 21 

Изработени са и разпространени рекламни материали, популяризиращи СВОМР на 

територията на МИГ Перущица-Родопи. 

Изработени, отпечатвани и разпространени са 2 издания по 600 броя на информационна 

брошура-бюлетин, популяризиращ СВОМР и дейността на МИГ. 

Изработени, отпечатани и разпространени са 100 броя на информационна брошура-

бюлетин на английски език, популяризиращ СВОМР и дейността на МИГ. 

Изработени, отпечатани и разпространени са 100 броя на учебно помагало, 

популяризиращ СВОМР и дейността на МИГ. 

- за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и 

за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с 

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

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

Организирани са информационни срещи за местната общност и бенефициенти за 

запознаване с мерките от СВОМР, изпълнението на договори за БФП и мониторинг– 1 

брой за най-малко 10 участника. Информационната среща е проведена в гр. Перущица. 

Организирани са еднодневни обучения свързани с подготовка, изпълнение и отчитане 

на проекти – 15 броя за най-малко 10 участника и 2 броя за най-малко 20 участника. 

Обученията за най-малко 10 участника са проведени в следните населени места:  с. 

Марково (18.06.2020), с. Цалапица (24.06.2020), с. Кадиево (25.06.2020), с. Брестник 

(26.08.2020), общ. Родопи (27.08.2020), с. Белащица (12.11.2020), с. Крумово 

(18.11.2020), с. Първенец (19.11.2020), с. Храбрино (25.11.2020), гр. Перущица 

(26.11.2020), с. Браниполе (10.12.2020), с. Ягодово (11.12.2020), с. Устина (16.12.2020), 

гр. Перущица (17.12.2020), с. Брестовица (23.12.2020). 

Обученията за най-малко 20 участника са проведени в с. Крумово (17.06.2020) и с. 

Марково (30.12.2020). 

През отчетния период са консултирани голям брой заинтересовани лица по отношение 

на възможностите за получаване на подкрепа по СВОМР. Консултациите са провеждани 

в офиса на сдружението, в различните населени места на място при заинтересованите 

лица, по телефон. 

Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор – 

а) От 03.04.2020 г. до 01.06.2020 г. е обявен първи прием на проекти по процедура за 

подбор № BG06RDNP001-19.359-S1 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г. с бюджет на приема 

1000000,00 лв.  

б) От 04.08.2020 г. до 08.09.2020 г. е обявен прием на проекти по процедура за подбор  

№ BG06RDNP001-19.427 „МИГ Перущица-Родопи” - 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в 

материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. Бюджетът на приема е 400 000 лв. 

в) От 23.11.2020 г. до 31.12.2020 г. е обявен втори  прием на проекти по процедура за 

подбор № BG06RDNP001-19.359-S2 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 
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стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г. Бюджетът на приема е 

остатък от първи прием в размер на 19 272,66 лв. 

г) Втори прием по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-

Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от 

мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. не е отварян, тъй като остатъкът от БФП в размер на 

9 200,00 лв е под минимално допустимия размер по процедурата в размер на 9 779 лв. 

Извършени са 3 оценителни сесии по следните процедури: 

- по първи  и втори прием по Процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.359-S1 и BG06RDNP001-19.359-S2  МИГ Перущица-Родопи - 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г.; 

- по първи прием по Процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-

19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

В рамките на отчетния период са одобрени следните процедури: 

 със Заповед № 03-РД/2078 от 20.07.2020 г. на Изпълнителния Директор на ДФЗ 

Васил Грудев е одобрена проведената процедура на подбор № BG06RDNP001-

19.234-S1 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 

2014 – 2020 г“. На 06.08.2020 г. е подписан и договор с бенефициент от 

одобрената процедура № BG06RDNP001-19.234-S1. 

 със Заповед № 03-РД/1201 от 18.05.2020 г. на Изпълнителния Директор на ДФЗ 

Васил Грудев е одобрена проведената процедура на подбор № BG06RDNP001-

19.184-S2 по Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства", M04 - 

Инвестиции в материални активи (член 17) на СВОМР на МИГ Перущица-

Родопи. На 15.07.2020 г. е подписан и договорът с бенефициента от одобрената 

процедура № BG06RDNP001-19.184-S2. 

Одобрението на ДФЗ на процедури № BG06RDNP001-19.359-S1  и № BG06RDNP001-

19.427-S1  не е приключено в отчетния период. 

 

Поддържане на деловодна система и архив от МИГ- 

 Поддържат се входящ и изходящ регистър и другите необходими регистри - за 

заповеди, за командировъчни и т.н. Поддържа се архив на хартиен носител, като част от 

информацията е и в електронен вид. 

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

поддържане на електронната страница на МИГ-   

Във връзка с дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи изпълнява договор с „ЕТН 

ХОСТ” ООД за поддръжка интернет страницата и създаване на актуални новини. За 

осигуряване на публичност СНЦ „МИГ Перущица-Родопи“ публикува на интернет 

страницата си –https://mig-p-r.org/ изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 
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14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания) – дейността на е предвиждана и не е изпълнявана. 

 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

За осигуряване на публичност СНЦ „МИГ Перущица-Родопи“ публикува на интернет 

страницата си –https://mig-p-r.org/ изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2020 г. 

са осъществени 3 публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни 

във връзка с отваряне на приеми по процедури, както и за популяризиране дейностите на 

МИГ и др. 

Периодично през годината е организирано захранване на информационните терминали 

в 22-тe населени места на територията с информационни и други материали, брошури с 

информация за мерките от СВОМР за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, 

съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за 

пълноценното информационно покритие на цялата територия. 

В изпълнение на сключен договор за външна услуга са изготвени, отпечатани  и 

разпространени следните материали: 

- брошури с информация за мерките от СВОМР -  4 мерки х 200 бр.- мерки 4.1, 6.4, 7.5, 21; 

- 2 издания по 600 броя на информационна брошура-бюлетин, популяризиращ СВОМР и 

дейността на МИГ; 

- информационна брошура-бюлетин на английски език в тираж 100 бр., популяризиращ 

СВОМР и дейността на МИГ; 

- учебно помагало в тираж 100 бр., популяризиращ СВОМР и дейността на МИГ. 

В изпълнение на сключен договор за външна услуга за Изработване на рекламни 

материали за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на територията на общини Перущица и Родопи са 

отпечатани/изработени рекламни стенни календари, настолни календари, рекламни тефтери, 

рекламни чадъри, раници, хартиени торби, платнени торби, якета – ветровки, флаш памет, 

бележници и химикали. 

 

- за организиране на обучения, семинари и информационни срещи  

Проведените през 2020 г. приеми по мерките от СВОМР по съответните процедури 

определиха и провеждането на информационните събития. 

  

На 28.08.2020 г. в гр. Перущица, СНЦ „МИГ Перущица – Родопи“, организира 

информационнa срещa с потенциални бенефициенти, във връзка с прием на проекти по 
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Стратегия за Водено от общностите местно развитие. На срещата присъстваха 

представители на публичния и частния сектор, както и земеделски производители. Екипът 

представи Стратегията за водено от общностите местно развитие и мерките от нея. По-

побробно бе разгледана мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" във връзка със текущия през месеците август и септември прием на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Участниците в 

информационната среща получиха подробна информация за допустими дейности и разходи, 

допустими кандидати, критерии за допустимост и изисквания към проектите по мярка 4.2, 

необходими документи за кандидатстване, финансови параметри на проектите, както и 

критерии за техническа оценка по горецитираната мярка. 

 

През отчетния период СНЦ „МИГ Перущица-Родопи“ има сключени договори за 

външна услуга за „Организиране и провеждане на еднодневни обучения за  местната 

общност и бенефициенти за запознаване с мерките от СВОМР, изпълнението на договори за 

БФП и мониторинг (за най-малко двадесет участници) и „Организиране и провеждане на 

еднодневни обучения за  местната общност и бенефициенти за запознаване с мерките от 

СВОМР, изпълнението на договори за БФП и мониторинг за най-малко 20 участника. В 

изпълнение на договора са организирани и проведени следните събития във връзка с 

изпълнение на дейности по популяризиране на Стратегията: 

Организирани са еднодневни обучения свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на 

проекти – 15 броя за най-малко 10 участника и 2 броя за най-малко 20 участника. 

 Обученията за най-малко 10 участника са проведени в следните населени места:  с. 

Марково (18.06.2020), с. Цалапица (24.06.2020), с. Кадиево (25.06.2020), с. Брестник 

(26.08.2020), общ. Родопи (27.08.2020), с. Белащица (12.11.2020), с. Крумово (18.11.2020), 

с. Първенец (19.11.2020), с. Храбрино (25.11.2020), гр. Перущица (26.11.2020), с. 

Браниполе (10.12.2020), с. Ягодово (11.12.2020), с. Устина (16.12.2020), гр. Перущица 

(17.12.2020), с. Брестовица (23.12.2020). 

 Обученията за най-малко 20 участника са проведени в с. Крумово (17.06.2020) и с. 

Марково (30.12.2020). 

3. 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- НЕПРИЛОЖИМО 

4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им - Могат да се 

посочат следните проблеми:  

     • Недостатъчна комуникацията с ДФЗ по отношение на прилагане на мярка 19.2. 

МИГ разписва процедури за прием на проектни предложения и правила, които се 

одобряват от МЗХГ, но се проверяват от ДФЗ. По отношение на реални казуси и 
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въпроси от кандидати МИГ дава отговори и препоръки, които не може да съгласува с 

ДФЗ и впоследствие да се окаже, че е подвело кандидати. 

• Не се спазват сроковете при проверката на процедурите от ДФЗ, което води до 

непредсказуемост в работата и на МИГ, а кандидатите нямат представа кога ще 

получат решение по подадените проекти и това руши доверието им към местната 

инициативна група. В допълнение няма информация докъде  е стигнал процеса  на 

проверка. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

През 2020 г. са проведени приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР, но не 

е събирана информация за въздействието на иновативните характеристики на СВОМР. При 

провеждането на информационните срещи е отчетена висока активност към мерките. През 

2021 г. предстои прием на проектни предложения по иновативно разработената мярка 21 

"Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство“, която допълва възможностите, предлагани от ПРСР 2014-2020 и Регламент 

1305/2013 год. 

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

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

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

неприложимо 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо) - неприложимо 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо) -  на 01.08.2020 г. на 

длъжността Технически асистент на МИГ е назначена по заместване Здравка Иванова 

Георгиева, тъй като Божена Страхилова Божкова е в отпуск по майчинство. 

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

За периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  членство в  общо събрание на МИГ са 

прекратили: 

- ЗП Йордан Георгиев Анчев, ЕГН 7407204683 с постоянен адрес гр. Перущица, ул. 

„Спас Гинов” № 43 – от квотата на стопански сектор; 

За периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  членство в  общо събрание на МИГ са 

заявили и са станали членове:  

- Константин Вихъров Витанов, БУЛСТАТ 7912044628, с постоянен адрес гр. 

Перущица, община Перущица, ул. Иван Вазов № 66, от квотата на стопанския сектор. 

 

На 11.03.2020 г. на заседание на общото събрание на сдружението е извършена и 

промяна в представителството на колективния върховен орган:  
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  Законно представляващите на НЧ „Наука-1919“ с. Крумово и представляващия 

читалището в ОС на МИГ, както следва: законно предствляващи са ГЕРГАНА 

ПЕТРОВА ХРИСТОВА и ИЛИЯНА ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА и представляващ в ОС на 

МИГ става ГЕРГАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА. 

  На „Пролайн” ЕООД с вх. № 14/11.03.2020 г. със законно представляващ Николай 

Костов,  представляващ по пълномощие става Юлия Атанасова Атанасова, ЕГН 

7911084396, с постоянен адрес с. Крумово, ул. Хан Крум № 31. 

   На основание на Решение № 57/06.11.2019 г. на ОИК Община Родопи законно 

представляващ на Община Родопи е Павел Михайлов Михайлов; 

 На основание на Решение № 1/07.11.2019 г. на ОИК Община Перущица законно 

представляващ на Община Перущица е Мария Асенова Витанова-Вълканова 

Към 31.12.2020 г. разпределението по сектори на членовете на общо събрание както 

следва  

 

СЕКТОР 

 

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ 

 

ПРОЦЕНТИ 

 

Публичен 2 7,70% 

 Стопански 12 46,15 % 

Нестопански 12 46,15 % 

ОБЩО 26 100 

 

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

Сдружението се управлява от Управителен съвет, състоящ се от 7 членове на 

Сдружението. Представлява се от Председателя на Управителния съвет. Върховен 

колективен орган на Сдружението е Общото събрание, което се състои от 26 членове, 

представители на публичния, нестопанския и стопанския сектор от територията.  

За периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  членство в  УС на МИГ са прекратили: 

- Спас Милков Шопов с постоянен адрес с. Брестовица, ул. „Пейо Яворов” № 12 – от 

квотата на нестопански сектор; 

- „Домейн Юстина“ ЕООД със седалище с. Устина ул.Никола Петков № 51- от квотата 

на стопански сектор. 

За периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  членове на УС на МИГ са станали: 

- община Перущица, ЕИК 115246756, с адрес гр. Перущица, община Перущица, ул. 

Отец Паисий № 2, с представляващ Мария Асенова Витанова-Вълканова, ЕГН 

7609064757, от квотата на публичния сектор; 

- Народно читалище „Наука-1919 г.“, ЕИК 000456979, с адрес с.Крумово, община 

Родопи, ул.Абагар №1а, от квотата на нестопанския сектор със законно представляващи 

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА и ИЛИЯНА ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА в Управителния 

съвет на МИГ. 
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Извършената промяна в Управителния съвет на Сдружението е съгласно Решения № 03, 

04, 05 и 06 приети с Протокол № 01/11.03.2020 г. на Общото събрание на Сдружението. 

Актуален състав на Управителен съвет: 

1. Община Родопи с Булстат 000472200, със седалище и адрес на управление 

гр.Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1А с представляващ 

Румяна Иванова Самоковарева с ЕГН 7105214399 – публичен сектор; 

2. Община Перущица,  ЕИК 115246756, със седалище и адрес на управление 

гр.Перущица, община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, с представляващ Мария 

Асенова Витанова-Вълканова с ЕГН 7609064757- публичен сектор; 

3. „Янкулова 92” ЕООД с ЕИК: 203742927 със седалище и адрес на управление гр. 

Перущица, ул. „Васил Соколски” №36, представлявано от Емилия Стойкова 

Янкулова с ЕГН: 4810084617 – стопански сектор; 

4. Земеделски производител Петър Йорданов Андонов с ЕГН 8907184442, с. 

Ягодово,община Родопи, ул. „Христо Ботев” №35  – стопански сектор; 

5. Христо Георгиев Джалъзов, ЕГН 4210314404, с постоянен адрес гр. Перущица, 

общ. Перущица, ул. Петко Каравелов № 15- нестопански сектор; 

6. Народно читалище „Наука-1919 г.“, ЕИК 000456979, със седалище и адрес на 

управление с. Крумово, община Родопи, ул. Абагар №1а, с представляващ в МИГ 

Перущица-Родопи Гергана Петрова Христова с ЕГН 8203225770 – нестопански 

сектор; 

7. НЧ „Просвета – 1929”, с. Белащица с Булстат 000457458, със седалище и адрес 

на управление с. Белащица, община Родопи, ул. Пенчо Славейков № 43 с 

представляващ в МИГ Перущица-Родопи Магдалена Василева Димитрова с ЕГН 

7705104412 – нестопански сектор. 

В периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. са проведи 7 бр. заседания на Управителния съвет на 

сдружението и са приети 15 бр. решения. 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) - неприложими 

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

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

приложимо) - неприложимо 

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); 

През отчетния период са извършение две посещения на представители на ДФЗ: 
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*посещение на място след подадена заявка за плащане за период 01.07.2019 до 31.12.2019 г.; 

*посещение на място след подадена заявка за  плащане за период 01.01.2020 до 30.06.2020 г.  

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. 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнато за 

периода на 

годишния 

доклад 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

Подпомогнати 

бенефициенти  Брой  44 

Сключени 

договори, База с 

данни на МИГ  

2 4 

Консултирани от екипа 

на МИГ проектни 

предложения 

Брой  50 Сключени 

договори, База с 

данни на МИГ  

15 54 

Финансирани по 

Стратегията проекти Брой  44 

Сключени 

договори, База с 

данни на МИГ  

4 4 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

Стратегията 

брой 40 

Сключени 

договори, База с 

данни на МИГ  

2 4 

Общ обем средства 

финансирани по 

Стратегията 

Евро  1 500 000 

Сключени 

договори, База с 

данни на МИГ  

245 086,34 373 956,14 

 

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: 

ВХОДЯЩ  ДНЕВНИК 2020     

      

дата 

получаване на 

писмо 

техен изх. № МЗХГ дата 

получаване 

на писмо 

техен изх. № ДФЗ 

23.03.2020 19-19-2-01-42 

от 18.03.2020 

Заповед за 

одобрен 

годишен 

бюджет за 

2020 г. по 

подмярка 19.4 

на сдружение 

с нестопанска 

цел МИГ 

Перущица 

25.02.2020 01-6300/177 

21.02.2020 

Писмо за 

допълнителни 

документи по заявка 

за плащане за периода 

01.07.2019-31.12.2019 
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Родопи 

31.03.2020 19-19-2-01-

42/27.03.2020 г. 

относно 

одобрение на 

годишен 

доклад за 

отчитане 

изпълнението 

на 

стратегията 

на ВОМР 

през 2019 г. 

по подмярка 

19.2 

06.03.2020  02-6500/411 

02.03.2020 

Уведомително писмо 

относно получено 

писмо с Вх. №02-

6500/411 от 12.02.2020 

от ЗП Светослав 

Стефанов Луканов с 

искане за сключване 

на анекс към 

Административен 

договор № 

BG06RDNP001-

19,184-0007-C01/2019 

07.04.2020 19-19-2-01-

42/03.04.2020  

относно 

направено 

заявление за 

одобрение на 

извършени 

промени в 

състава на УС 

и ОС на МИГ 

24.03.2020 01-080-

6300/20 

23.03.2020 

Уведомително писмо 

относно предоставяне 

на разяснения и/или 

пояснения по 

проведена процедура 

за подбор на проектни 

предложения с код в 

ИСУН 

BG06RDNP001-

19.184S2 

12.06.2020 19-19-2-01-

42/09.06.2020 

МЗХГ - 

наблюдатели 

по подмярка 

6.4 

10.06.2020 01-041-

6300/38 

04.06.2020 

ДФЗ В. Търново, 

допълнителни 

документи по 

процедура по 7.2 

31.08.2020 19-19-2-01-

42/27.08.2020 

Одобрение на 

назначаване 

на служител 

по заместване 

на длъжност 

технически 

асистент 

09.07.2020 01-6300/794 

03.07.2020 

Решение за изплащане 

на авансова финансова 

помощ 

02.10.2020 19-19-2-01-

42/24.09.2020 

Възражение 

на Наталия 

Цакова – 

Управител на 

Адванс 

акаунт ЕООД 

по проект по 

6.4 

15.07.2020 01-6300/842 

13.07.2020 

ОДОБРЕНИЕ НА 

ПРОЦЕДУРА 

BG06RDNP001-

19.184-S2  ПО МЯРКА 

4.1 

05.10.2020 19-19-2-01-

42/29.09.2020 

Доклад от 

наблюдатели 

в КППП по 

6.4 

04.08.2020 01-6300/952 

28.07.2020 

Неоснователност на 

възражение от 

Красимир Кочос – 

Управител на 

сдружение „Клуб 

разкривай и развивай” 
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23.10.2020 19-19-2-01-

42/19.10.2020 

Допълнителн

и документи 

по заявление 

за одобрение 

на планирани 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 

за 2021 г 

18.08.2020 01-6300/1029 

14.08.2020 

Допълнителни 

документи по заявка 

за плащане за периода 

01.01.2020-30.06.2020 

16.11.2020 19-19-2-01-

42/13.11.2020 

Предоставяне 

на 

методическа 

помощ по 

подмярка 4.2 

02.10.2020 01-6500/4666 

18.09.2020 

Одобрение на анекс 

към договор на ЗП 

Светослав Луканов 

23.11.2020 19-19-2-01-

42/19.11.2020 

Одобрение на 

извършена 

промяна в УС 

– промяна в 

законно 

представлява

щ НЧ Наука-

1919г. 

Крумово 

02.10.2020 02-6300/518 

21.09.2020 

Във връзка с 

осъществяване на 

предварителна 

проверка на списък 

обществени поръчки  

   05.10.2020 01-6500/4788 

01.10.2020 

Писмо за 

предоставяне на 

разяснение и 

допълнителни 

документи по проект 

на ЗП Марио Томов 

   05.10.2020 01-6500/4789 

01.10.2020 

Писмо за 

предоставяне на 

разяснение и 

допълнителни 

документи по проект 

на ЗП Манол 

Анастасов 

   05.10.2020 01-6500/4790 

01.10.2020 

Писмо за 

предоставяне на 

разяснение и 

допълнителни 

документи по проект 

на ЗП Виолета 

Иванова 

   05.10.2020 01-6500/4791 

01.10.2020 

Писмо за 

предоставяне на 

разяснение и 

допълнителни 

документи по проект 

на ЗП Верка Тилева 

   15.10.2020 01-6300/1289 

12.10.2020 

Изплащане на 

финансова помощ по 

заявка за периода 

01.01.2020-30.06.2020 
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   16.10.2020 01-0800/2997 

14.10.2020 

Одобрение на проект 

на общ. Перущица по 

м. 7.2 

   16.10.2020 01-0800/3000 

14.10.2020 

Одобрение на проект 

на общ. Родопи по м. 

7.2 – площадки в 

Кадиево, Оризари 

Изходящ дневник 2020     

      

Наш Изх. № техен Вх. № МЗХГ Наш Изх. № техен Вх. № ДФЗ 

08/13.02.2020  Годишен 

доклад по 

19.2. за 2019 

г. 

03/06.01.2020 05-2-

060/206#2 

07.01.2020 

Подписани договори 

на ЗП Светослав 

Луканов и „Елис 

Фрут” ЕООД 

09/13.02.2020 19-19-2-01-

42/14.02.2020 

Отваряне на 

втори офис на 

МИГ 

14/21.02.2020 01-6300/1350 Получена молба за 

подписване на анекс 

към договор на ЗП 

Светослав Луканов 

13/17.02.2020 19-19-2-01-

42/20.02.2020 

Уведомление 

за промени в 

ОС на МИГ 

17/09.03.2020 01-6300/ 

177#2 

10.03.2020 

Допълнителни 

документи и 

разяснение по заявка 

за плащане за периода 

01.07.2019-31.12.2019 

17/05.03.2020 19-19-2-01-

42/06.03.2020 

обявяване на 

процедура за 

подбор на 

проектни 

предложения 

с няколко 

крайни срока 

за 

кандидатства

не. 

BG06RDNP00

1-19.359  

МИГ 

Перущица 

Родопи - 

Подмярка 6.4  

25/16.04.2020 02-6300/451 

22.04.2020 

Допълнителни 

документи и 

разяснение по заявка 

за плащане за периода 

01.07.2019-31.12.2019 

23/30.03.2020 19-19-2-01-

42/01.04.2020 

Уведомление 

за промени в 

УС и ОС на 

МИГ 

26/27.04.2020 02-6300/484 

29.04.2020 

Одобрение на годишен 

доклад за 2019 г. от 

МЗХГ 

24/16.04.2020 19-19-2-01-

42/22.04.2020 

Допълнителн

и документи 

по искана 

промяна на 

Споразумени

е относно 

промени в УС 

и ОС 

27/27.04.2020 05-2-163/24 

29.04.2020 

Допълнителни 

документи и 

разяснение по заявка 

за плащане за периода 

01.07.2019-31.12.2019 
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29/07.05.2020 19-19-3-85-

12/12.05.2020 

Искане за 

изменение на 

договор РД 

50-75/ 

26.11.2019 

28/07.05.2020 02-6300/518 

11.05.2020 

Предоставяне на 

списък на планирани 

обществени поръчки 

32/29.05.2020 19-19-2-01-

42/01.06.2020 

Планирани 

информацион

ни събития 

през юни 

2020 

30/29.05.2020 02-6300/602 

01.06.2020 

Оттегляне на разходи 

по проект на ЗМ Верка 

Тилева 

37/03.07.2020 19-19-2-01-

42/06.07.2020 

обявяване на 

процедура за 

подбор на 

проектни 

предложения 

с няколко 

крайни срока 

за 

кандидатства

не. 

BG06RDNP00

1-19.427  

МИГ 

Перущица 

Родопи - 

Подмярка 4.2 

31/29.05.2020 02-6300/603 

01.06.2020 

Планирани 

информационни 

събития през юни 2020 

41/07.08.2020 19-19-2-01-

42/11.08.2020 

Назначаване 

на технически 

асистент по 

заместване 

40/16.07.2020 02-180-6700/ 

792 от 

23.07.2020 

Одобрение на 

процедура 

BG06RDNP001-

19.184-S2 по подмярка 

4.1   

49/16.09.2020 19-19-2-01-

42/17.09.2020 

Относно 

приключил 

прием по 

процедура 

BG06RDNP00

1-19.427  - 

Подмярка 4.2 

и определяне 

на 

наблюдатели 

45/07.08.2020 02-6300/996 

11.08.2020 

Планирани 

информационни 

събития през 

август2020 

52/28.09.2020 19-19-2-01-

42/29.09.2020 

Заявление за 

одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 

за 2021 г. 

48/28.08.2020 01-6300/1029 

31.08.2020 

Допълнително 

поискани документи 

по заявка за плащане 

за периода 01.01.2020-

30.06.2020 

55/14.10.2020 19-19-2-01-

42/15.10.2020 

Предоставяне 

на 

методическа 

помощ във 

връзка с 

прилагане на 

51/25.09.2020 02-6300/1227 

09.09.2020 

Приключила 

оценителна сесия по 

процедура 

BG06RDNP001-

19.359-S1 по подмярка 

6.4   
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критерии за 

допустимост 

по подмярка 

4.2 

57/26.10.2020 19-19-2-01-

42/28.10.2020 

Отменяне 

провеждането 

на Празник на 

МИГ поради 

епидемичната 

обстановка 

56/16.10.2020 02-6300/1320 

19.10.2020 

Планирани дейности – 

Празник на МИГ  

58/26.10.2020 
 

19-19-2-01-

42/28.10.2020 

Планирани 

информацион

ни събития 

през ноември 

2020 

57/26.10.2020 02-6300/1365 

28.10.2020 

Отменяне 

провеждането на 

Празник на МИГ 

поради епидемичната 

обстановка 

61/03.11.2020 19-19-2-01-

42/04.11.2020 

Допълнителн

о поискани 

документи 

във връзка с 

подадено 

Заявление за 

одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 

за 2021 г. 

58/26.10.2020 02-6300/1366 

28.10.2020 

Планирани 

информационни 

събития през ноември 

2020 

62/06.11.2020 19-19-2-01-

42/09.11.2020 

Промяна в 

законно 

представлява

щ на НЧ 

„Наука – 1919 

г.” с Крумово, 

член на УС на 

МИГ 

61/03.11.2020 02-6300/1398 

04.11.2020 

Предоставяне на 

методическа помощ 

във връзка с прилагане 

на критерии за 

допустимост по 

подмярка 4.2 

63/20.11.2020 19-19-2-01-

42/23.11.2020 

Планирани 

информацион

ни събития 

през 

декември 

2020 

63/20.11.2020 02-6300/1480 

23.11.2020 

Планирани 

информационни 

събития през декември 

2020 

69/10.12.2020 19-19-2-01-

42/14.12.2020 

обявяване на 

процедура за 

подбор на 

проектни 

предложения 

с няколко 

крайни срока 

за 

кандидатства

не. 

BG06RDNP00

1-19.444  

МИГ 

66/04.12.2020 02-6300/1521 

09.12.2020 

Приключила 

оценителна сесия по 

процедура 

BG06RDNP001-

19.427-S1 по подмярка 

4.2   
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Перущица 

Родопи - 

Подмярка 7.5 

 

14. Опис на приложения 

Дата:  

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

Председател на УС на МИГ  Перущица-Родопи: Румяна Самоковарева 
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Приложения: 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите – Към 31.12.2020 г. са обявени 3 приема на проектни предложения по 

мерките от СВОМР, като са подписани 2 договора за БФП с бенефициенти. Няма изплатени проекти към 31.12.2020г. В справката са 

отразени само одобрени за финансиране проекти, без резервни такива. 
 

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: 
40         

ЕЗФРСР  40 19 17 31 29 - - - - 

(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. В 

справката са отразени само одобрени за финансиране проекти, без резервни такива. 
 

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; 
НП - - - - 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 

60% от населението на 

територията (35803 

души) 

107,88  % или 38626 

жители 

181,48 % или 64 977 

жители 
- - 
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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 

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 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

               

4.1 15 0 27 0 

21  

(10 в 

рамките на 

бюджета, 

останалите 

резервни) 

0 

21 (10 в 

рамките на 

бюджета, 

останалите 

резервни) 

1 3 1 3 20 % 0 0 0 

4.2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 % 0 0 0 

6.4 7 15 15 

13 (7 в 

рамките на 

бюджета, 

останалите 

резервни) 

13 (7 в 

рамките на 

бюджета, 

останалите 

резервни) 

13 (7 в 

рамките на 

бюджета, 

останалите 

резервни) 

13 (7 в 

рамките на 

бюджета, 

останалите 

резервни) 

0 0 0 0 0 % 0 0 0 

7.2 4 6 6 

5 (4 в 

рамките на 

бююджета, 

1 резервно) 

5 (4 в 

рамките на 

бююджета, 

1 

резервно) 

5 (4 в 

рамките на 

бююджета, 

1 

резервно) 

5 (4 в 

рамките на 

бююджета, 

1 

резервно) 

3 3 1 1 25 % 0 0 0 

7.5 3               

Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013 

(финансирани 
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от ЕЗФРСР) 

21 5               

Общо: 37 33 33 26 26 26 26 2 2 2 2 13,33% 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева. В справката са отразени само одобрени за финансиране проекти, без 

резервни такива. 
 

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) 
-          

4.1 -          

4.2 781 600,00 390 800,00 50% 781 600,00 390 800,00 781 600,00 390 800,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 2 578 986,84 1 805 749,44 75 % 1 307 645,46 980 727,34 1 307 645,46 980 727,34 0,00 0,00 0,00 

7.2 -          

7.5 -          

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 

- 2020 г. , но са включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

-          

21 -          

Общо: 4309362,52 2514174,53  1933977,63 1293978,05 1933977,63 1293978,05 257739,59 128869,80 0 

(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. В справката са отразени само одобрени за 

финансиране проекти, без резервни такива. 
 

 

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 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

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 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

 -            

4.1 700000.00 3590375,98 3590375,98 1339999,16 699999,58 1339999,16 699999,58 278019,59 139009,80 139009,80 560990,20 19,86 % 0,00 

4.2 400000.00 781 600,00 781 600,00 781 600,00 390 800,00 781 600,00 390 800,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 % 0,00 

6.4 1000000.00 2 578 986,84 2 578 986,84 1 307 645,46 980 727,34 1 307 645,46 980 727,34 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 % 0,00 

7.2 600000,00 718986,54 718986,54 593978,47 593978,47 593978,47 593978,47 385 759,46 385 759,46 234946,34 365 053,66 39,16 % 0,00 

7.5 173 745.00 -            

Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

             

21 60000,00 -            

Общо: 2 933 745.00 7 669 949,32 7 669 949,32 4 026 223,03 2 665 505,39 4 023 223,03 2 665 505,39 663 779,05 524 769,26 373956,14 2 326 043,86  0 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР. В справката са отразени само одобрени за финансиране проекти, без резервни 

такива. 
 

 

 

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- Развитие и 

диверсификация на 

земеделието и 

икономическите 

дейности, и подобряване 

конкурентоспособността 

на местните продукти 

24 17 43 9 19 9 19 1 3 1 3 12,50 % 0 0 0,00 % 

Приоритет 2 - Развитие 

на туристическия 

потенциал и 

подобряване на 

туристическата 

инфраструктура чрез 

валоризиране на 

природното, културно и 

историческо наследство 

на територията на СНЦ 

„МИГ Перущица - 

Родопи“ 

6               

Приоритет 3 - 

Повишаване на 

стандарта на живот и 

разширяване на 

услугите за населението 

на територията на СНЦ 

„МИГ Перущица – 

Родопи 

6 0 6 0 5 0 4 3 3 1 1 16,67 % 0 0 0,00 % 

Приоритет 4 - 3               
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Изграждане, укрепване 

и интегриране на 

териториална общност 

СНЦ „МИГ Перущица - 

Родопи 

………                

Общо: 39 17 49 9 24 9 23 4 6 2 4 10,26 % 0 0 0 

 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева В справката са отразени само одобрени за финансиране 

проекти, без резервни такива. 

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- Развитие и 

диверсификация на земеделието 

и икономическите дейности, и 

подобряване 

конкурентоспособността на 

местните продукти 

3 360 586,80 2 196 549,44 75 % 2 089 245,46 1 371 527,34 2 089 245,46 1 371 527,34 20 280,00 10 140,00 0,00 

Приоритет 2 - Развитие на 

туристическия потенциал и 

подобряване на туристическата 

инфраструктура чрез 

валоризиране на природното, 

културно и историческо 

наследство на територията на 

СНЦ „МИГ Перущица - Родопи“ 

-          

Приоритет 3 - Повишаване на 

стандарта на живот и 

разширяване на услугите за 

населението на територията на 

СНЦ „МИГ Перущица – Родопи 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 759,46 385 759,46 0,00 

Приоритет 4 - Изграждане, 

укрепване и интегриране на 

териториална общност СНЦ 

„МИГ Перущица - Родопи 

-  

 

       

Общо: 3 360 586,80 2 196 549,44  2 089 245,46 1 371 527,34 2 089 245,46 1 371 527,34 406 039,46 395 899,46 0,00 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева В справката са отразени само одобрени за 

финансиране проекти, без резервни такива. 

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 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

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- Развитие и 

диверсификация на 

земеделието и 

икономическите 

дейности, и подобряване 

конкурентоспособността 

на местните продукти 

2 100 000,00 6 950 962,78 6 950 962,78 3 429 244,62 2 071 526,92 3 429 244,62 2 071 526,92 278 019,59 139 009,80 139 009,80 1 960 990,20 6,62 % 0,00 

Приоритет 2 - Развитие 

на туристическия 

потенциал и 

подобряване на 

туристическата 

инфраструктура чрез 

валоризиране на 

природното, културно и 

историческо наследство 

на територията на СНЦ 

„МИГ Перущица - 

Родопи“ 

173 745,00             

Приоритет 3 - 

Повишаване на 

стандарта на живот и 

разширяване на 

услугите за населението 

на територията на СНЦ 

„МИГ Перущица – 

Родопи 

600 000,00 718 986,54 718 986,54 593 978,47 593 978,47 593 978,47 593 978,47 385 759,46 385 759,46 234 946,34 365 053,66 39,01 % 0,00 

Приоритет 4 - 

Изграждане, укрепване 

и интегриране на 

териториална общност 

СНЦ „МИГ Перущица - 

Родопи 

60 000,00             
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……              

Общо: 2 933 745,00 7 669 949,32 7 669 949,32 4 023 223,09 2 665 505,39 4 023 223,09 2 665 505,39 699 113,88 560 104,09 373 956,14 2 326 034,86 12,75 % 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- В справката са отразени само одобрени за финансиране проекти, без резервни такива. 
 

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; 
2 1 0 290 083,31 10 140,00 0,00 

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; 

1 0 0 195 423,75 0,00 0,00 
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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;  

      

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; 

4 0 0 544 169,03 0,00 0,00 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
2 2 0 341 851,25 324 454,92 0,00 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

      

 FA Друга област  0 1 0 0,00 61 304,54 0,00 

 

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 
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Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

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 

1  

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 
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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)    

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 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

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) 

20280  
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стратегията за ВОМР 

 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

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) 

  

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 В справката са отразени само одобрени за финансиране проекти, 

без резервни такива. 

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 

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 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

МИГ 2               

Публичен орган/ 

община 
2 0 4 0 4 0 4 3 3 1 1 50,00 % 0 0 0,00 % 

НПО 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 

други 5               

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00 % 0 0 

0,00 % 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

22 14 19 14 18 8 10 0 1 0 1 4,55 % 0 0 0,00 % 

Физическо лице 7 0 19 0 17 0 7 1 2 1 2 28,57 % 0 0 0,00 % 
ЕТ 4 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 
Лице, регистрирано 

по ТЗ 
14               

Друго (ако е 

приложимо) 
-               

Общо от ЕЗФРСР:                

                

ОБЩО: 61 15 47 15 43 9 22 4 6 2 4 6,56 % 0 0 0,00 

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 В справката са отразени 

само одобрени за финансиране проекти, без резервни такива. 

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 

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 

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ              

МИГ 993 000,00             

Публичен орган/ 

община 
700 000,00 629 564,18 629 564,18 593 978,47 593 978,47 593 978,47 593 978,47 385 759,46 385 759,46 234946,34 465053,66 33,56 % 0,00 

НПО 73 745,00 89 422,36 89 422,36 15 100,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 745,00 0,00% 0,00 

други 60 000,00             

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
200 000,00 182 640,00 182 640,00 182 640,00 91 320,00 182 640,00 91 320,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 % 0,00 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

1 000 000,00 3 899 664,59 3 899 664,59 3 713 916,59 2 182 651,25 2 348 323,46 1 501 066,34 78 627,00 39 313,49 39 313,49 960 686,51 3,00 % 0,00 

Физическо лице 300 000,00 2 408 515,90 2 408 515,90 2 195 850,30 1 097 925,15 1 339 999,16 699 999,58 199 392,57 89 556,28 99 696,28 200 303,72 33,23 % 0,00 

ЕТ 400 000,00 364 402,00 364 402,00 364 402,00 224 406,50 168 822,00 126 616,50 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 % 0,00 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
1 200 000,00             

Друго (ако е 

приложимо) 
нп             

Общо от ЕЗФРСР:              

              

ОБЩО:              

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева В справката са отразени само одобрени за финансиране 

проекти, без резервни такива. 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДО

ВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвър

лено/ 

оттегле

но/ 

анулир

ано 

заявле

ние 

Мотив за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от УО/ДФЗ 

Изплат. 

Субс-ия 

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

Мерки, 

финанси

рани от 

ПРСР 

2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРС) 

              

4.1 

Светослав 

Стефанов 

Луканов 

Закупуване на 

селскостопански 

машини за нуждите 

на Светослав 

Стефанов Луканов 

193 336,00 193 336,00 50 % 193 336,00 96 668,00 нп нп 193 336,00 96 668,00 179 112,57 89 556,28 0,00 

„Елис Фрут“ 

ЕООД 

Закупуване на 

специализирана 

селскостопанска 

техника 

101 732,00 101 732,00 50 % 101 732,00 50 866,00 нп нп 101 732,00 50 866,00 78 627,00 39 313,49 0,00 

ЗП Виолета 

Красимирова 

Иванова 

Закупуване на 

земеделска 

техника за 

нуждите на 

стопанството на 

ЗП „Виолета 

Красимирова 

Иванова“ 

100 800,00 100 800,00 50 % 100 800,00 50 400,00 нп нп 100 800,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 

„Земеделско 

стопанство 

Перущица“ 

ЕООД 

„Модернизация на 

активите на 

„Земеделско 

стопанство 

Перущица“ ЕООД 

182 640,00 182 640,00 50 % 182 640,00 91 320,00 нп нп 182 640,00 91 320,00 0,00 0,00 0,00 

ЗП Манол 

Маринов 

Анастасов 

„Закупуване на 

специализирана 

техника за 

173 670,00 173 670,00 50 % 
173 670,0

0 
86 835,00 нп нп 173 670,00 86 835,00 0,00 0,00 0,00 
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отглеждане на 

бадемови 

насаждения“ 

ЗП ВЕРКА 

ЗАПРЯНОВ

А ТИЛЕВА 

„Създаване на 

трайни 

насаждения от 

десертно грозде, 

кайсии и череши и 

закупуване на 

земеделска 

техникаа“ 

134 846,10 134 846,10 50% 134 846,10 67 423,05 нп нп 134 846,10 67 423,05 0,00 0,00 0,00 

ЗП Марио 

Павлов 

Томов 

Закупуване на 

земеделска 

техника за 

нуждите на 

стопанството на 

ЗП Марио Томов 

142 444,36 142 444,36 50 % 142 444,36 71 222,18 нп нп 142 444,36 71 222,18 0,00 0,00 0,00 

ЗП ИВАНКА 

НИКОЛОВА 

СТОЙЧЕВА 

Създаване на 

трайни 

насаждения от 

череши и 

закупуване на 

земеделска 

техника 

192 904,70 192 904,70 50 % 192 904,70 96 452,35 нп нп 192 904,70 96 452,35 0,00 0,00 0,00 

”ВИН ДОР” 

ЕООД 

Модернизиране на 

земеделско 

стопанство 

157 346,00 157 346,00 50 % 157 346,00 78 673,00 нп нп 157 346,00 78 673,00 0,00 0,00 0,00 

ЗП ГЕОРГИ 

ВЕСЕЛИНО

В ГЪЛЪБОВ 

„Закупуване на 

земеделска 

техника за 

нуждите на 

стопанството на 

ЗП Георги 

Веселинов 

Гълъбов“ 

20 280,00 20 280,00 50 % 20 280,00 10 140,00 нп нп 20 280,00 10 140,00   20 280,00 10 140,00 0,00 

4.2 

„АГРОБЕЙС

” ООД 

Изграждане на 

предприятие за 

преработка на 

зеленчуци 

390 847,50 390 847,50 50 % 390 847,50 195 423,75 нп нп 390 847,50  195 423,75 0,00 0,00 0,00 

„ВЪЛНЕВИ” 

ООД 

„Изграждане на 

цех за преработка 

на плодове и 

зеленчуци” 

390 752,49 390 752,49 50 % 390 752,49 195 376,25 нп нп 390 752,49          195 376,25 0,00 0,00 0,00 

6.4 
ДИАКРА 

ООД 

„Изграждане на 

Център за 
195 500,50 195 500,50 75 % 195 500,50 146 625,38 нп нп 195 500,50 146 625,38 0,00 0,00 0,00 
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настаняване от 

семеен тип за 

стари хора“ 

 

"СИМАК 

ИНДУСТРИ

АЛ" ООД 

Модернизация на 

"Симак 

Индустриал" ООД 

- чрез внедряване 

на нови машини и 

технологии 

192 000,00 192 000,00 75% 192 000,00 144 000,00 нп нп 192 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 

 

ЕТ 

ТОПЛОПРО

ЕКТКОНСУ

ЛТ - 

ЙОРДАНКА 

МАЧЕВА 

Оборудване на 

демонстрационен 

център за 

възобновяеми 

енергийни 

източници 

168 822,00 168 822,00 75% 168 822,00 126 616,50 нп нп 168 822,00 126 616,50 0,00 0,00 0,00 

 ТОП - 5 ООД  

Иновативен офис 

за рекламно 

обслужване на 

бизнеса в 

общините Родопи 

и Перущица 

194 777,75 194 777,75 75% 194 777,75 146 083,31 нп нп 194 777,75 146 083,31 0,00 0,00 0,00 

 
ГРИЖА - МК 

ЕООД 

Изграждане на дом 

за стари хора с цел 

предоставяне на 

социални грижи за 

настаняване на 

възрастни лица 

195 465,55 195 465,55 75% 195 465,55 146 599,16 нп нп 195 465,55 146 599,16 0,00 0,00 0,00 

 
ДЕНТКРАФ

Т ЕООД 

Изграждане на 

център за поправка 

на вдлъбнатини 

без кит-боя. 

179 668,00 179 668,00 75% 165 770,66 124 327,99 нп нп 165 770,66 124 327,99 0,00 0,00 0,00 

 
ФОРКС 

ЕООД 

Закупуване на 

ново оборудване с 

цел подобряване 

на предлаганите 

услуги на фирма 

ФОРКС ЕООД 

195 300,00 195 300,00 75% 195 300,00 146 475,00 нп нп 195 300,00 146 475,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 

ОБЩИНА 

РОДОПИ 

„Изграждане на 

зони за 

обществено 

ползване и отдих 

на открито в 

селата Ягодово, 

Крумово, 

Брестник, 

234 946,34 234 946,34 100 % 234 946,34 234 946,34 нп нп 234 946,34 234 946,34 234946,34 234946,34 0,00 
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находящи се на 

територията на 

Община Родопи“ 

ОБЩИНА 

РОДОПИ 

„Изграждане на 

зони за 

обществено 

ползване и отдих 

на открито в 

селата Цалапица, 

Устина, 

Брестовица и 

Браниполе, 

находящи се на 

територията на 

Община Родопи“ 

208 219,01 208 219,01 100 % 208 219,01 208 219,01 нп нп 208 219,01 208 219,01 0,00 0,00 0,00 

ОБЩИНА 

РОДОПИ 

Изграждане на 

зони за 

обществено 

ползване и отдих 

на открито в 

селата Златитрап, 

Оризари и 

Кадиево, 

находящи се на 

територията на 

Община Родопи“ 

125 094,29 125 094,29 100 % 89 508,58 89 508,58 нп нп 89 508,58 89 508,58 89 508,58 89 508,58 0,00 

ОБЩИНА 

ПЕРУЩИЦА 

„Реконструкция на 

площадно 

пространство с 

автобусни спирки 

на бул. „Иван 

Вазов“, ул. „П. 

Бонев“, ул. „Д. 

Малинчев“, ул. 

„Проф. К. 

Гълъбов“, ул. „Цар 

Симеон I“ и ул. 

„Крайречна“ в гр. 

Перущица“ 

61 304,54 61 304,54 100 % 61 304,54 61 304,54 нп нп 61 304,54 61 304,54 61 304,54 61 304,54 0,00 

7.5               

Мерки, 

които не 

са част 

от ПРСР 

2014 - 
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(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. 

 

            Председател на УС на МИГ Перущица-Родопи: 

С.Брестовица            /Румяна Самоковарева/ 

            Изпълнителен директор на МИГ Перущица-Родопи: 

             /Даниела Салкина/ 

2020 г. , 

но са 

включен

и в 

Регламен

т (EC) № 

1305/201

3 

(финанси

рани от 

ЕЗФРСР) 

21               

Общо:               


