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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

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

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

 

Период на отчитане 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Пореден номер на доклада 
3 

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. 3-3 

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 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период- стр. 3-6 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
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7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР- стр.6-6 

8. Управление на Местната инициативна група- стр.6-8 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение- стр.8-

8 

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.8-8 

11. Индикатори- стр.8-8 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо)- - стр.8-

8 

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

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 
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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. 

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- В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР на МИГ Перущица-Родопи.  Първите приеми на 

проекти са планирани за месец януари 2019 г. Извършени са актуализации на индикативната 

годишна работна програма с цел стартиране на процедура по прием на проекти по подмярка 

4.1, но предвид спазване на всички срокове на процедури по обявяване на приеми, приемът 

стартира в началото на  2019г.   

 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 е сключен договор с „ЕТН ХОСТ” 

ООД за подръжка интернет страницата и създаване на актуални новини.  

Актуализиран е изцяло сайта на Сдружението. Архивирани са стари новини и са публикувани 

нови документи. Актуализирана е информацията, свързана с промени в състава на УС.  

Направени са 2 броя публикации в печатни медии – вестник „Марица“ с цел популяризиране 

дейността на МИГ. 

На 13.11.2018 г. на сайта на МИГ Перущица-Родопи е обявено обществено обсъждане на 

Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.184 за подбор на проектни 

предложения с няколко крайни срока по Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства", 

финансирана от ПРСР 2014 – 2020 от Стратегията за воденото от общностите местно развитие 

на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи”, като са отпечатани Условия 

/насоки/ за кандидастване с проекти по Подмярка 4.1. 
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Отпечатани са и са разпространени брошури с информация за мерките от СВОМР -  6 мерки х 

200 бр. 

Изработени са и разпространени рекламни материали, популяризиращи СВОМР на 

територията на МИГ Перущица-Родопи. 

Изработени, отпечатвани и разпространени са 600 броя на информационна брошура-бюлетин, 

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 местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 

– 7 броя срещи за най-малко 10 души и 1 среща за най- малко 20 души. 

Информационните срещи са в населени места от община Родопи – с.Ягодово, с.Крумово, 

с.Белащица, с.Браниполе, с.Цалапица, с. Първенец и гр.Перущица – 2 броя. 

Проведено е на 13 и 14.09.2018 г.  в с.Устина, община Родопи двудневно обучение свързано с 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти . 

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

финансова помощ до сключване на договор – Изготвени са и през месец ноември 2018 г. са  

публикувани за обществено обсъждане условия за кандидатстване по подмярка 4.1 и е 

уведомен УО за откриване на процедура за прием на проектни предложенния в началото на 

2019 г. 

2. 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. 

3. 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 е сключен договор с „ЕТН ХОСТ” ООД за подръжка 

интернет страницата и създаване на актуални новини.  

Актуализиран е изцяло сайта на Сдружението. Архивирани са стари новини и са публикувани нови 

документи. Актуализирана е информацията, свързана с промени в състава на УС.  

Направени са 2 броя публикации в печатни медии – вестник „Марица“ с цел популяризиране 

дейността на МИГ. 



5 

 

На 13.11.2018 г. на сайта на МИГ Перущица-Родопи е обявено обществено обсъждане на Условия 

за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.184 за подбор на проектни предложения с няколко 

крайни срока по Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства", финансирана от ПРСР 2014 – 2020 

от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група 

Перущица-Родопи”, като са отпечатани Условия /насоки/ за кандидастване с проекти по Подмярка 4.1. 

Отпечатани са и са разпространени брошури с информация за мерките от СВОМР-6 мерки х200 бр. 

Изработени са и разпространени рекламни материали, популяризиращи СВОМР на територията на 

МИГ Перущица-Родопи. 

Изработени, отпечатвани и разпространени са 600 броя на информационна брошура-бюлетин, 

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 местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР – 7 броя 

срещи за най-малко 10 души и 1 среща за най- малко 20 души. 

Информационните срещи са в населени места от община Родопи – с.Ягодово, с.Крумово, с.Белащица, 

с.Браниполе, с.Цалапица, с. Първенец и гр.Перущица – 2 броя. 

Проведено е на 13 и 14.09.2018 г.  в с.Устина, община Родопи двудневно обучение свързано с свързани 

с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти . 

Отчетена е висока активност на потенциални кандидати от частния, публичния и неправителствен 

сектор като ежедневно посещават офис на МИГ или задават въпроси по телефон на всички членове на 

екипа.  

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- НЕПРИЛОЖИМО 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им-  

През 2018 г. МИГ Перущица-Родопи се сблъсква с редица сериозни проблеми, предизвикани 

от оставка на представляващия Георги Ташев- Председател на УС на МИГ  през месец януари 

2018 г и напускане на всички служители на екипа също през месец януари 2018 г. През месец май 

е избран нов председател на УС и представляващ МИГ, в рамките на следващите два месеца са 

назначени и необходимите служители в екипа. През следващите месеци новото ръководство и 

екип на МИГ успяват да решат проблемите, включително и финансови , останали след 
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напускането на предното ръководство и екип и активно да заработят по дейностите за изпълнение 

на СВОМР. 

Към края на 2018 г. територията на МИГ е активизирана, дейността на МИГ е популярна сред 

населението, подготвен е прием по Подмярка 4.1, който се отваря в първите дни на 2019 г. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

През 2018г. не са прилагани мерки от СВОМР и не е събирана информация за въздействието 

на иновативните характеристики на СВОМР. При провеждането на информационните срещи е 

отчетена висока активност към мерките. Проведени са индивидулни консултации с 

неправителствен сектор- читалища и НПО. Кандидат-бенефициенти от частен сектор също 

проявяват интерес, като търсят индивидуални консултации и посещават офис на МИГ. 

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

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо)- На 21.01.2018 г. Красимир 

Трифонов е освободен от длъжността Изпълнителния директор на МИГ . На 15.06.2018 г. за 

изпълнителен директор на МИГ е назначена Даниела Салкина. 

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

21.01.2018 г. Боряна Тоскова е освободена от длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на 

МИГ . На 29.05.2018 г. за Експерт по прилагане на СВОМР на МИГ е назначена Стефка Кръстева. 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо)- Към 01.01.2018 г. в МИГ няма назначен 

счетоводител. От 20.06.2018г. на длъжността е назначен Кунчо Въжаров. 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо)-  На 21.01.2018 г. Надежда Найденова 

е освободена от длъжността Технически асистент на МИГ. На 15.06.2018 г. за Технически асистент  

на МИГ е назначена Диана Арабаджиева на 4 часов работен ден, а на 12.07.2018 г. за Технически 

асистент  на МИГ е назначена и Снежина Спасова на 4 часов работен ден. От 01.10.2018 г. Диана 

Арабаджиева е освободена от длъжността. 

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

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

- Сдружение Футболен клуб „Брестовица“, представлявано от Георги Ташев- от квота на 

нестопански сектор 

- Сдружение на и за хора с увреждания „Надежда“ гр. Перущица, с предствляващ по правомощие 

Валерий Костадинов – от квота на нестопански сектор 

- Земеделски производител Атанас Георгиев Мирчев, с адрес с.Първенец, ул.Иглика № 1,  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:  
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- НЧ „Просвета – 1929“, с. Белащица, представлявано по пълномощие от Магдалена Василева 

Димитрова-  от квотата  на нестопански сектор 

- Христо Георгиев Джалъзов, с постоянен адрес гр.Перущица, общ.Перущица, ул.Петко Каравелов 

№ 15-  от квотата на нестопанския сектор 

- „Пролайн“ ЕООД,  ЕИК 160047030, с постоянен адрес с.Крумово, община Родопи, ул.Тракия № 

16, с представляващ Николай Ламбов Костов- от квотата на стопански сектор. 

Към 31.12.2018 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 осъществяване на контрол върху финансовото състояние и правилното стопанисване и 

използване на имуществото на Сдружението, същото има и Контролен съвет, състоящ се от 3-ма членове 

на Сдружението.  

Извършена е промяна в Управителния съвет на Сдружението, съгласно Решения № 08, 09, 10 приети с 

Протокол № 02/25.05.2018 г. на Общото събрание на Сдружението и Решения № 16, 17, 18 приети с 

Протокол № 03/28.08.2018 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 – публичен 

сектор; 

2. „Домейн Юстина“ ЕООД, ЕИК 160066590, със седалище и адрес на управление с.Устина, 

общ.Родопи, ул.Никола Петков № 51, с представляващ по пълномощие Иван Ангелов Богатинов- 

стопански 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 – стопански сектор; 
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4. Земеделски производител Петър Йорданов Андонов , с. Ягодово,община Родопи, ул. „Христо 

Ботев” №35  – стопански сектор; 

5. Христо Георгиев Джалъзов,  с постоянен адрес гр.Перущица, общ.Перущица, ул.Петко Каравелов 

№ 15- нестопански сектор; 

6. Спас Милков Шопов, с. Брестовица, ул. „Пейо Яворов” №12 – нестопански сектор; 

7. НЧ „Просвета – 1929”, с. Белащица с Булстат 000457458, представлявано от Магдалена Василева 

Димитрова– нестопански сектор. 

В периода 01.01.2018г.-31.12.2018 г. са проведи 2 бр. заседания на Управителния съвет на сдружението и 

са приети 20 бр. решения. 

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

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) 

С решение № 13 от Протокол № 2 от 25.05.2018 г. Общо събрание одобрява Актуализация на 

СВОМР, касаеща промяна в нормативната уредба, а именно изготвяне на Условия ( Насоки) за 

кандидатстване по всяка от мерките и отпадане на насочване на мерки от СВОМР към Наредби 

към ПРСР. На 27.07.2018г. е подписано Допълнително споразумение към Договор № РД-50-137 

от 21.10.2016 г. за актуализиране на СВОМР.  

Подписаното допълнително споразумение дава възможност за започване на изготвяне на насоки 

(условия ) за кандидатстване и отваряне на приеми за проектни преложения по мерките от 

СВОМР. 

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); 

На 20.08.2018 г. е направено посещение от експерти от МЗХГ на проведена информационна 

среща в с.Белащица, община Родопи. Експертите дадоха коментари по прилагането на 

нормативната уредба, отнасяща се до СВОМР. 

Посещение на информационна среща от експерти на МЗХГ беше направено и на 21.08.2018 г. в 

с.Браниполе, община Родопи. 

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. 
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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 

 

 

 

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 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по мерките от 

СВОМР. 

 

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 - - -- - -    

(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. - Към 

31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по мерките от СВОМР. 

 

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 
- - - - 
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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- Към 31.12.2018 г. не са обявявани 

приеми на проектни предложения по мерките от 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               

4.2 3               

6.4 7               

7.2 4               

7.5 3               

Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

               

21 5               

Общо: 37               

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по мерките от 

СВОМР. 

 

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 -          

6.4 -          

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: -          

(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- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни 

предложения по мерките от СВОМР. 

 

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 

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 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

 -            

4.1 700000.00 -            

4.2 400000.00 -            

6.4 1000000.00 -            

7.2 600000,00 -            

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             

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по мерките 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- Развитие и 

диверсификация на 

земеделието и 

икономическите 

дейности, и подобряване 

конкурентоспособността 

на местните продукти 

24               

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               

Приоритет 4 - 

Изграждане, укрепване 

и интегриране на 

3               
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териториална общност 

СНЦ „МИГ Перущица - 

Родопи 

………                

Общо: 39               

 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по 

мерките от СВОМР. 

 

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 

-  

 

      

 

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 

-  

 

      

 

Приоритет 4 - Изграждане, 

укрепване и интегриране на 

териториална общност СНЦ 

„МИГ Перущица - Родопи 

-  

 

      

 

Общо:           
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни 

предложения по мерките от СВОМР. 

 

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- Развитие и 

диверсификация на 

земеделието и 

икономическите 

дейности, и подобряване 

конкурентоспособността 

на местните продукти 

             

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 

             

Приоритет 4 - 

Изграждане, укрепване 

и интегриране на 

териториална общност 

СНЦ „МИГ Перущица - 

             



17 

 

Родопи 

……              

Общо:              

 

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- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по мерките от СВОМР. 

 

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; 
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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; 

      

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 
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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 

  

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) 
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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- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по мерките от 

СВОМР. 

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               

НПО 2               

други 5               

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
3               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

22               

Физическо лице 7               

ЕТ 4               

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
14               

Друго (ако е 

приложимо) 
-               

Общо от ЕЗФРСР:                

                

ОБЩО:                

Излишните редове се изтриват 

  



23 

 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева- Към 31.12.2018 г. не са обявявани 

приеми на проектни предложения по мерките от СВОМР. 

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 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

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 

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ              

МИГ 993000             

Публичен орган/ 

община 
700000             

НПО 73745             

други 60000             

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
200000             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

1000000             

Физическо лице 300000             

ЕТ 400000             

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
1200000             

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- Към 31.12.2018 г. не са обявявани приеми на проектни предложения по мерките 

от СВОМР. 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

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 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърлян

е 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е 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 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

              

4.1               

4.2               

6.4               

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:               

(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. 

 


