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

 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд Земеделие 

ЕТ – Едноличен търговец 

МИГ – Местна инициативна група 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

НПО – неправителствена организация 

ООД – Дружество с ограничена отговорност 

ОС – Общо събрание  

УО – Управляващ орган 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

УС – Управителен свет 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

При изготвяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ - Разлог” по 

мярка 19. ВОМР  от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., след обстойно проучване и анализ на 

територията на действие на Сдружението, са идентифицирани следните заинтересовани страни: 

 Групи заинтересовани лица от Стопанския сектор на територията 

1) Микро предприятия от всички неселскостопански икономически дейности; 

2) Малки и средни предприятия в областта на първичната преработка на земеделски и горски 

продукти;  

3) Земеделски производители (физически лица, фирми, кооперации); 

4) Фирми в областта на екологията, озеленяването и ландшафтното проектиране; 

5) Хотели, къщи за гости (до 20 места за настаняване) и др. малки бизнеси в сферата на туризма 

и услугите, свързани с туризъм; 

6) Физически лица, упражняващи свободна професия или занаят; 

Групи заинтересовани лица от Нестопанския сектор на територията 

1) Неправителствени организации в сферата на икономическото развитие, туризма, спортните и 

младежки дейности, екологията;  

2) Неправителствени организации в социалната сфера, вкл. работещи с уязвими групи и 

маргинализирани общности, в т.ч. с деца и възрастни с умствени и физически увреждания, 

малцинствени групи, граждани със социални проблеми. 

3) Читалища и общински музей на територията; 

4) Представители на държавни и общински институции за хора с интелектуални и физически 

увреждания;  

5) Физически лица - граждани, вкл. представители на уязвими и малцинствени групи. 

        Групи заинтересовани лица от Публичния сектор на територията 

1) Община Разлог и кметствата по населени места; 

2) Представители на образователни институции. 

 

При провеждане на организираните от МИГ – Разлог събития през 2018 година за популяризиране на 

СВОМР и информиране на местната общност относно възможностите за кандидатстване с проектни 

предложения, представители от всички групи заинтересовани страни се включиха активно в:  

информационните работни срещи, семинари, обучения за местни лидери и рекламно-информационно 

събитие с участие на местната общност. Участниците в събитията проявиха интерес към 

представената информация. Бяха поставени много въпроси, свързани с подготовката и изпълнението 

на проекти. 

Начин за поддържане на мотивацията и предприемане на подготвителни дейности по потенциалните 

проектни предложения бяха множеството проведени индивидуални консултации на потенциални 

кандидати в офиса на Сдружението, по телефона, електронна поща и чрез създадения профил в 

социалната мрежа Фейсбук.  

За заинтересованите страни са осигурени информационни канали и актуална информация по 

отношение на нормативната база, в изискванията и условията към проектите и начина на 

кандидатстване, времевите периоди на предстоящите приеми по мерките от СВОМР. 
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4. Постигнато въздействие от СВОМР върху уязвими и малцинствени групи, при наличие на 

такива; 

При анализ на демографските и социални характеристики и тенденции на територията на „МИГ-

Разлог”, са очертани следните най-уязвими групи на територията:  

• деца в риск,  

• деца и възрастни с увреждания,  

• стари и самотни хора,  

• малцинствени групи.  

През 2018 г. екипът на МИГ – Разлог проведе две информационни кампании във всички населени 

места на територията на община Разлог – гр. Разлог, с. Добърско, с. Елешница, с. Горно Драглище, с 

. Долно Дграглище, с. Баня, с. Бачево и с. Годлево. Поредицата от информационни срещи за 

популяризиране на мерките, залегнали в СВОМР на МИГ – Разлог, започна през месец юни. Общо   

81 човека взеха участие в проведената първа информационна кампания, от които 56 жени и 25 мъже, 

включително стари и самотни хора. Втората информационна кампания се проведе през месец 

октомври, в която взеха участие общо 88 човека, от които 67 жени и 21 мъже. Сред участниците 

имаше стари и самотни хора, както и представители на малцинствени групи /роми/. МИГ-Разлог 

проведе рекламно-информационно събитие за популяризиране на СВОМР на 28.12.2018г., в което 

взеха участие общо 75 човека, сред които деца и възрастни хора с увреждания, стари и самотни хора, 

както и представители на малцинствени групи. Участниците във всички проведени от МИГ-Разлог 

събития получиха актуална информация за възможностите за кандидатстване с проектни 

предложения по СВОМР. Екипът, ангажиран с прилагането на стратегията счита, че подобни 

дейности с местната общност са изключително ефективни за бързото разпространение на 

информация, предвид предаването й от човек на човек. 

 

Сред участниците в горецитираните събития са представители на две организации – сдружения с 

нестопанска цел, които осъществяват дейност в домове за деца и хора с физически увреждания  и 

интелектуални затруднения, в т.ч. и роми. Проекните им идеи са обсъдени и консултирани за 

кандидатстване по стратегията за ВОМР, както и потенциални други възможности и идеи за тяхната 

дейност. Организациите са Сдружение „Шанс” гр.Разлог и Сдружение към Дом за лица с физически 

увреждания и интелектуални затруднения „Св.Панталеймон” в с. Долно Драглище, община Разлог. 

На рекламно-информациоонното събитие присъстваха и представители на Дома за стари хора в град 

Разлог – персонал и потребители. 

Продължава индивидуалното консултиране на проектни идеи на представители на малцинствата за 

кандидатстване с проекти  по СВОМР .  

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Основната цел на Стратегията за местно развитие на МИГ - Разлог през програмен период 2014-

2020 г. е: „Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на 

социално-икономическите дейности на територията на община Разлог”. 

Тази стратегическа цел ще се осъществява чрез 3 приоритета, всеки със специфичните си цели: 

 Приоритет 1: „Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество“;  

➢ Специфична цел 1: „Насърчаване производството и преработката на местни 

селскостопански продукти“ 

➢ Специфична цел 2: „Развитие и разнообразяване на неселскостопанските дейности“ 
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Приоритет 2: „Развитие на малка по мащаби инфраструктура и разнообразяване на публичните 

услуги“;  

➢ Специфична цел 1: „Опазване на културното наследство и разнообразяване на 

туристическото предлагане“ 

➢ Специфична цел 2: „Създаване и подобряване на малка по мащаб публична 

инфраструктура“ 

➢ Специфична цел 3: „Интегриране на уязвими и малцинствени групи“ 

 

Приоритет 3: „Развитие на човешкия потенциал за сдружаване и управление на проекти“. 

➢ Специфична цел 1: „Повишаване на уменията за сътрудничество и управление на 

взаимоотношенията” 

➢ Специфична цел 2: „Повишаване капацитета на МИГ за стратегическо планиране и 

управление на човешките ресурси” 

 

През 2018г. екипът на МИГ – Разлог изпълни дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР,  

с прякото участие на представители на местната общност: две информационни кампании по всички 

населени места на територията на община Разлог; два информационни семинара; две обучения за 

местни лидери; организирано и проведено едно рекламно-информационно събитие за 

популяризиране на СВОМР, 68 броя индивидуални консултации в офиса и по телефона, свързани с 

подготовка на бъдещи проекти по мерките от СВОМР; изготвени и разпространени на територията 

рекламно-информационни материали; публикувана е актуална информация на сайта на 

Сдружението; предоставяне на полезна информация на заинтересованите страни по отношение на 

законодателни промени, възможности за финансиране, идеи за стартиране/разрастване на бизнеса. 

По отношение на изпълнение на целите на СВОМР за 2018 г. може да се направи обобщение, че: 

- екипът на МИГ-Разлог извършва подготвителни дейности, свързани с процедурите за 

кандидатстване, консултиране и информиране; 

- постигнат е напредък по специфични цели 1 и 2 на Приоритет 3  „Развитие на човешкия 

потенциал за сдружаване и управление на проекти“. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

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

от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

В края на 2017 г., екипът на МИГ – Разлог изготви индикативен график за прием на 

проектни предложения за 2018 г., който бе разгледан и одобрен на заседание на 

Управителния съвет на Сдружението. Същият бе актуализиран неколкократно със 

следните решения на УС: Решение №2 по Протокол №5/30.05.2018г., Решение №2 по 

Протокол №6/20.08.2018г. и Решение №2 по Протокол №8/27.09.2018г. Така последният 

актуализиран индикативнен график доби следния вид: 

- Първи прием по мярка 4.1 - от 31.07.2018г. до 06.10.2018г. 

- Втори прием по мярка 4.1  - от 03.12.2018г. до 10.01.2019г. 

- Първи прием по мярка 4.2 - от 02.07.2018г. до 31.08.2018г. 

- Втори прием по мярка 4.2  - от 01.11.2018г. до 31.12.2018г. 
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- Прием по мярка 6.4 – от 01.10.2018г. до 05.12.2018г. 

- Прием по мярка 8.6 – от 10.10.2018г. до 12.11.2018г. 

 

През 2018 г. СНЦ „МИГ – Разлог” изготви Насоки за обявяване в ИСУН2020 на процедури за прием 

на проектни предложения, съдържащи: Условия за кандидатстване, условия за изпълнение, образци 

/документи за попълване/ и документи за информация и документи за изпълнение по мерки от 

СВОМР. 

• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

В изпълнение на дейностите по информиране и подпомагане на проекти на потенциални 

бенефициенти, екипът организира и проведе две информационни кампании във всички 

населени места в община Разлог,  относно възможностите за финансиране на проектните 

предложения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие. В тази връзка през 

отчетния период бяха проведени два информационни семинара, две обучения за местни 

лидери, едно рекламно-информационно събитие за популяризиране на ВОМР, 

предоставена актуална информация на сайта на Сдружението: www.mig-razlog.org. 

Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог” е провеждал ежедневно консултации на потенциални 

бенефициенти по СВОМР в офиса, по телефона и по електронна поща. По време на 

проведените срещи, консултираните попълват „Информационна карта”, която съдържа 

данните им и информация относно намеренията им за кандидатстване с проектни 

предложения. По този начин екипът на МИГ – Разлог допълва базата данни на 

преминалите консултация, както и обогатява списъка за изпращане на покани за участие 

на заинтересовани страни в дейности на Сдружението - работни информационни срещи, 

семинари и други. 

 

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

на финансова помощ до сключване на договор; 

През 2018г. МИГ – Разлог обяви следните приеми по мерки от СВОМР, които бяха 

обявени на сайта на Сдружението и публикувани в регионална медия в-к „Струма”. 

Съгласно ИГРП, в рамките на приемите по мерки, бяха входирани следните проектни 

предложения:  

• Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с 

разполагаем бюджет 234 699,60 лв., с няколко крайни срока за кандидатстване по периоди за 

прием:  

- Първи прием с краен срок – 31.08.2018 г. и начало на приема 02.07.2018 г.: 

По мярката, в рамките на първи прием за кандидатстване, е постъпило едно проектно предложение 

от „Месокомбинат Разлог” ООД. Име на проекта „Закупуване на машини и специализирани 

транспортни средства за месопреработвателно предприятие в гр. Разлог”. В хода на оценка на 

проектното предложение, кандидатът е входирал в офиса на СНЦ „МИГ-Разлог” писмо за оттегляне 

на проектното предложение, с което оценителният процес приключи, като целия ресурс по мярката е 

обявен във втори прием. 

- Втори прием с краен срок – 31.12.2018 г. и начало на приема 01.11.2018 г.: 

В рамките на втори прием, постъпиха две проектни предложения от „Месокомбинат Разлог” ООД, 

„Закупуване на машини и специализирани транспортни средства за месопреработвателно 

http://www.mig-razlog.org/
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предприятие в гр. Разлог” и от „Агро Диана-2012” ЕООД, „Закупуване на машини и оборудване за 

преработка на картофи”. Предстои оценка за административно съответствие и допустимост и 

техническа и финансова оценка на двете проектни предложения. 

 

• Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, с разполагаем бюджет 234 699,60 лв., 

с няколко крайни срока за кандидатстване по периоди за прием: 

- Първи прием с краен срок – 06.10.2018 г. и начало на приема 31.07.2018 г.: 

В рамките на първи прием бяха входирани три проектни предложения от: „Еко Ферма България”, 

„Закупуване на земеделска техника за нуждите на „Еко Ферма България” ЕООД”; ЗП Георги Чолев, 

„Закупуване на земеделска техника” и ЗП Благой Велев, „Закупуване на техника за отглеждане на 

животни в стопанството на Благой Велев”. И трите проектни предложения преминаха етапите на 

оценка, но поради недостатъчен бюджет по мярката, проектното предложение, класирано на трето 

място, остава със статус „Резерва”.  

- Втори прием с краен срок – 10.01.2019 г. и начало на приема 03.12.2018 г.: 

Втори прием по мярката не се състоя, тъй като СНЦ „МИГ-Разлог” очаква окончателното решение 

на ДФ „Земеделие” за приключилата процедура и проведената оценка. 

 

• Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти”, разполагаем бюджет 146 687,25 лева и с няколко крайни 

срока за кандидатстване по периоди за прием: 

- Първи прием с краен срок – 12.11.2018 г. и начало на приема 10.10.2018 г.: 

По приема са входирани три проектни предложения от: „Майк Трейдинг” ЕООД, „Доставка на 

инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал”; „Фърн Дизайн” ЕООД, „Закупуване и 

монтиране на сушилна камера за първична преработка на дървесина” и „Михал” ЕООД, „Закупуване 

но дървообработваща машина за нуждите на „Михал” ЕООД, гр. Разлог. Първите две проектни 

предложения не преминаха атапите на оценка.  Проектът, входиран от „Михал” ЕООД, премина 

етапите на оценка и се предлага за финансиране в пълния размер на заявената БФП. 

 

• Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”, разполагаем бюджет 1 437 535,05 лв. и с няколко крайни срока за 

кандидатстване по периоди за прием: 

- Първи прием с краен срок – 05.12.2018 г. и начало на приема 01.10.2018 г.: 

По приема са входирани 16 проектни предложения. Предстои оценка за администратимно 

съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка. 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

СНЦ „МИГ - Разлог” е обособил архивно помещение в офиса на Сдружението, в което се 

съхранява проектна и счетоводна документация по Стратегията за местно развитие от ПРСР за 

периода 2007 – 2013г., както и документи, свързани с изпълнението на новия програмен 

период 2014 – 2020г.  

Сдружението поддържа регистър на входяща – изходяща кореспонденция с УО на ПРСР, ДФ 

„Земеделие”, Община Разлог, бенефициенти, доставчици/изпълнители по договори и други. 

Поддържа и следните: Регистър на физически и юридически лица, с които МИГ – Разлог има 

сключени договори за изпълнение на услуги/доставки; Регистър на командировките в страната; 

Регистър на издадени Заповеди; Регистър на входирани проектни предложения; Списъци на 

http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
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проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка; Списъци на одобрените 

за финансиране проектни предложения; Списъци на отхвърлените проектни предложения и Списъци 

на резервните проектни предложения. 

 
  

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

на електронната страница на МИГ; 

За дейностите по информиране и публичност, за периода на доклада, Сдружението е извършило 

следното: 

➢ На 01.01.2018г. е сключен Договор за услуга № 1 /граждански договор с физическо лице/ за 

поддръжка и актуализация на уеб сайт: www.mig-razlog.org на СНЦ „Местна инициативна група 

– Разлог”.  В изпълнение на договора са осъществени дейности по месечна/седмична поддръжка 

и периодична актуализация и допълване на информацията с текстове, снимки, видео, 

предоставени от Сдружението. 

През 2018г. на сайта публикувани покани и програми за информационни събития, ИГРП, 

протоколи от заседания на УС и ОС, процедури за прием на проектни предложения и документи 

към тях, регистри, списъци и други документи на организацията. 

➢ В изпълнение на дейности по популяризиране, информиране и публичност на 

27.03.2018 г. се сключи Договор №4 с фирма „Редививус” ЕООД за дизайн, предпечат и 

отпечатване на информационни и рекламни материали на СНЦ „МИГ-Разлог”, в резултат на 

който бяха изготвени и отпечатани 1 000 броя информационни бюлетина /разделени в два 

тиража по 500 бр./, отразяващи изпълнението на СВОМР за периодите януари – юни и юли – 

декември 2018 г., които са разпространени на територията на действие на МИГ - Разлог; 

изготвен и отпечатан е наръчник за подготовка на проекти, подпомагащ потенциалните 

получатели на финансова помощ при разработването на и подготовката на заявление за 

кандидатстване – 200 броя; рекламни материали: рекламен бележник – 300 броя, картонена 

папка с брандирана химикалка – 500 броя, плакати – 100 броя, тениски – 100 броя, рекламни 

раници  – 100 броя;  

➢ За отразяване и популяризиране дейността на МИГ – Разлог са изготвени шестнадесет статии, 

включително са публикувани покани за обяви за прием на проектни предложения. Същите са 

публикувани в регионална печатна медия – вестник „Струма”. Целта на предприетите действия е 

информацията относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения по 

стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ - Разлог” да достигне до 

повече хора. 

➢ През отчетния период бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери, в резултат 

на които са обучени общо 40 местни лидери, от които 30 жени и 10 мъже. Целта на тези 

дейности е участниците да получат актуална информация за мерките от СВОМР, възможностите 

за финансиране на проектни идеи, както и изграждане на капацитет за изготвяне, изпълнение и 

отчитане на проектите. 

➢ Проведени са два информационни семинара с участието на местната общност за представяне 

на мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие с участието на външен 

експерт-консултант, който подготви и представи презентации и примери за проекти и бизнес 

план по всички мерки от стратегията. Участниците в двата информационни семинара, получиха 

подробна информация за възможностите за финансиране на проектни идеи, допустими и 

недопустими дейности и разходи, планиране, изпълнение на условията за допустимост и на 

http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/wp-content/uploads/documents/Ne_DoP_86.pdf
http://www.mig-razlog.org/
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критериите за оценка; финансовите параметри на ниво стратегия и отделен проект. Общият 

брой участници е 40, от които 30 жени и 10 мъже. 

➢ Проведени са две информационни кампании /18 срещи/ във всички населени места на 

територията на община Разлог – гр. Разлог и ромски квартал „Нов път”, с. Добърско, с. 

Елешница, с. Горно Драглище, с . Долно Драглище, с. Баня, с. Бачево и с. Годлево. В кампаниите 

се включиха общо 169 човека /123 жени и 46 мъже/, които получиха актуална информация за 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения по СВОМР на МИГ – Разлог.  

➢ На 28.12.2018 г. МИГ-Разлог проведе рекламно-информационно събитие за популяризиране 

на дейността си. В рамките на събитието беше организирано изложение на местни продукти, 

извършена бе демонстрация на културни и фолклорни образци, кулинарни демонстрации на 

приготвяне на местни традиционни храни и др. Общият брой участници в събитието е 75. 

➢ Екипът на МИГ-Разлог поддържа страница във фейсбук с цел бързо и персонално 

информиране на заинтересованите лица; разпространява на територията и изпраща регулярно 

информационни материали по електронна поща на местни хора, регистрирали се в списъци на 

участниците в различни събития на МИГ. Дадени са индивидуални консултации и 

информационни материали на потенциални бенефициенти и др. заинтересовани лица, посетили 

офиса на МИГ с цел консултиране.  

 

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; 

През 2018г., екипът на СНЦ „МИГ - Разлог” не е осъществил мониторинг на проектни 

предложения, тъй като няма сключени договори с получатели на безвъзмездна финансова 

помощ. 

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Няма такива. 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Прилагането на иновативните характеристики на Стратегията за ВОМР на МИГ – Разлог е пряко 

свързано с реализиране на проектни предложения. За периода на доклада са обявени приеми на 

проектни предложения и двама от кандидатите по мярка 6.4 бяха заявили точки за това, че 

проектите им са свързани с внедряване на иновации. След успешно преминати оценки на 

административно съответствие и допустимост и технически и финансови оценки, външните 

експерти не присъдиха съответните точки, което обосноваха в контролните си листа. 

За  настоящия програмен период е иновативна  самата Философия на Стратегията за ВОМР, 

основаваща се на 4 ключови принципа, изведени от общността: надграждане, 

разнообразяване, баланс и  сътрудничество. Екипът на МИГ се води от нея при всички 

дейности, в  които е възможно интегрирането на тези принципи. 

Комплексният характер на дейностите за постигане на  целите на СВОМР изисква интегриран 

подход и иновативност при планирането и изпълнението им.  

Членуването на НПО, бизнес и местна власт в МИГ ги обединява, дава отлични възможности за 

диалог и сътрудничество. Силно развитият неправителствен сектор на теритриторията  и 

постигнатото добро взаимодействие доведоха до нова за територията идея - по СВОМР да се 
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реализират партньорски проекти, така че новите организации да могат да си сътрудничат с по-

опитните и така да придобият опит за кандидатстване пред различни донорски програми. НПО 

виждат в партньорството и сътрудничеството си първо, обединяване на експертен капацитет и 

налични ресурси за значими и мащабни проекти, и второ, постигане на модел на сътрудничество и 

обединяване, който да бъде адаптиран и пренесен в стопанския сектор, чиито представители все 

още нямат такива нагласи.   

Още от началото на прилагане на Стратегията за ВОМР, МИГ-Разлог поде нова инициатива, която 

възнамерява да реализира последователно по време на провеждане на информационни събития с 

представители на местната общност -  да бъдат представяни малки местни бизнеси и местни 

продукти, вкл. от бенефициенти по предходната стратегия с цел промотиране и примери за добри 

практики към потенциалните бенефициенти.  По този начин МИГ-Разлог работи за бъдещите 

партньорски проекти, заложени като иновативна характеристика в мярка19.2.323 /извън обхвата на 

ПРСР/ от стратегията и в посока постигане на сътрудничество и партньорства между местните 

участници, обмен на идеи и опит, търсене на начини за надграждане, разнообразяване и 

допълняемост на дейности и резултати, изпълнявани на територията. Инициативата има принос за 

постигане на целта „Повишаване на уменията за сътрудничество и управление на 

взаимоотношенията” от Приоритет 3: „Развитие на човешкия потенциал за сдружаване и 

управление на проекти“. Друг търсен резултат е местните фирми и организации да могат сами да 

представят собствените си проекти и продукти, обвързвайки ги с териториалната идентичност и 

туристическия потенциал на територията. 

 

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

Екипът, ангажиран с прилагане на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Разлог” през програмен 

период 2014 – 2020г., е одобрен още при оценката на самата стратегия, не е променян и е в 

следния състав: 

Венета Неделчева Нанева – изпълнителен директор; 

Мария Красимирова Манушкина – експерт по прилагане на СВОМР; 

Галина Владимирова Калушкова – технически асистент. 

 

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

Неприложимо – няма промяна. 

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

Неприложимо – няма промяна. 

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

Неприложимо – МИГ-Разлог няма назначен счетоводител по трудово правоотношение. 

Счетоводните дейности се извършват от счетоводно предриятие, по договор за услуга.  

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

Неприложимо – няма промяна. 

 

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

Към датата на кандидатстване със СВОМР, членовете на колективния върховен орган /ОС/ бяха 

60 физически и юридически лица – 2 от публичен сектор, 29 от стопанския сектор  и 29 от 

гражданския сектор. След проведено Общо събрание на 21.12.2016 г. за 

освобождаване/изключване на член юридическо лице от стопанския сектор и член от 
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нестопанския сектор, членовете на ОС на Сдружението са  58 физически и юридически лица – 2 

от публичен сектор, 28 от стопанския сектор  и 28 от нестопанския/гражданския сектор. Броят на 

членовете на ОС се запазва и през 2018 г. Разпределението по сектори и заинтересовани страни 

остава същото каквото е било към датата на кандидатстване. Няма промяна и в 

представителството по населени места от територията. 

 

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

Няма направени промени в състава на колективния управителен орган на СНЦ «МИГ – Разлог». 

 

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

Не е правена промяна на офиса на МИГ – Разлог, както  и по отношение на функциите на 

помещенията в него.  

 

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

Дейностите по счетоводно обслужване на организацията се осъществяват от външна фирма – ЕТ 

„Борис Елчинов”, специализирана в предоставянето на счетоводни услуги.   

Осигурени са: банково обслужване по договор; кредитни средства от обслужващата банка. 

Поддържа се електронен подпис за електронно подаване на документи към институциите. 

Осигурено е обслужване от специализирана фирма по трудова медицина във връзка с 

изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. МИГ-Разлог изпълнява в срок всички 

задължения и отговорности, произтичащи от българското законодателство и приложимата 

нормативна уредба за организации с нестопанска цел.  

  

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

е приложимо); 

През 2018 г. СНЦ „МИГ - Разлог” няма сключено допълнително споразумение към Споразумение 

№РД 50 – 154/21.10.2016г. за изпълнение на 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 16.07.2018г., екипът на МИГ-Разлог входира в ДФ „Земеделие” – ОРА гр. Благоевград 

подготвената през м. юни Заявка за междинно плащане за извършени разходи в периода 

01.01.2018г. – 31.06.2018г. на стойност 93 970,29 лв. На 17.08.2018г., експерти от Технически 

инспекторат към ДФ „Земеделие” – ОРА, гр. Благоевград посетиха офиса на МИГ и 

извършиха документална проверка на горецитираната заявка. Резултатите от преминатата 

проверка са съответствие със заявените и реално проверени/налични активи. 

 

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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Таблица Индикатори за мониторинг и оценка на СВОМР на МИГ - Разлог 

№ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада 

Източник на 

информация 

1 
Общ брой проекти, 

финансирани по СВОМР 

брой 35 0 Данни  и отчети на МИГ 

1.1. 
В т.ч. брой проекти, 

включващи иновации 

брой 12 0 Данни  и отчети на МИГ 

1.2. 

В т.ч. брой проекти, 

насочени към уязвими и 

малцинствени групи 

брой 4 0 Данни  и отчети на МИГ 

2 
Общ брой бенефициенти, 

подпомогнати по СВОМР 

брой 33 0 Данни  и отчети на МИГ 

2.1. 
В т.ч. брой бенефициенти от 

уязвими малцинствени групи  

брой 2 0 Данни  и отчети на МИГ 

3 

Общ обем на инвестициите 

(публичен и собствен 

принос/съфинансиране)  

лева 3 600 000 0 Данни  и отчети на МИГ 

3.1. 

В т.ч. Общ обем на 

инвестициите (само 

публичен принос) 

лева 2 933 745 0 Данни  и отчети на МИГ 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 2 0 Данни  и отчети на МИГ 

5 
Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 7 0 Данни  и отчети на МИГ 

6 
Проекти, реализирани извън 

общинския център - в селата 

брой 2 0 Данни  и отчети на МИГ 

7 
Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 19 0 Данни  и отчети на МИГ 

8 
Брой проекти на публични 

бенефициенти 

брой 16 0 Данни  и отчети на МИГ 

9 

Създадени работни места брой 39 0 Отчети на 

бенефициенти, данни  на 

МИГ 

10 

Млади хора до 40 г.  

успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 2 0 Данни  и отчети на МИГ 

11 

Население от територията, 

което се ползва от подобрени 

услуги 

брой 16000 0 Данни МИГ, проучвания 

на територията 

12 Представители на уязвими брой 1000 0 Данни МИГ, проучвания 
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групи, които се ползват от 

подобрени услуги 

на територията 

12.

1 

В т.ч. представители на 

малцинствени групи  /роми/ 

брой 500 0 Данни МИГ, проучвания 

на територията 

Индикатори по мерките от СВОМР: 

МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойнос

т 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 

Общ обем на 

инвестициите  -

публичен принос 

лева 234 700 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти на земеделски 

стопанства в 

чувствителни сектори  

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 

Проекти  на млади 

фермери, подкрепени 

по мярката 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 

Проекти, въвеждащи 

иновации в земеделски 

стопанства 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 
Стопанства, прилагащи 

биологично земеделие 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

8 
Създадени нови 

работни места 

брой 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/  

МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 Общ обем на лева 234 700 0 Данни  и отчети на 
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инвестициите – публичен 

принос 

МИГ 

4 

Проекти за преработка на 

продукти, произвеждани 

на територията на МИГ 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 

Предприятия, въвели нови 

продукти, или иновативни 

процеси и технологии 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 
Създадени работни места брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани 

по мярката  

брой 10 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

брой 10 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 
Общ обем на 

инвестициите 

лева 1 437 500 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Създадени нови 

производства, услуги, 

дейности на територията 

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 
Създадени работни 

места 

брой 26 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

6 

Проекти за инвестиции в 

производствени 

дейности 

брой 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

7 
Проекти, включващи 

иновации 

брой 4 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

8 

Проекти на бенефициент 

от уязвима/малцинствена 

група 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ  

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат 

към периода 

на доклада 

Източник на 

информация  
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1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 5 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на инвестициите- 

публичен принос 

лева 195 500 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 
Проекти, реализирани в 

селата 

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Население на територията на 

МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги 

брой 16 000 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5 

Проекти, предоставящи 

услуги или инфраструктура 

за уязвими групи, в т.ч. 

малцинства  

брой 2 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 7.5. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ  

В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 3 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

2 
Общ обем на 

инвестициите 

лева 117 350 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

3 Иновативни проекти 
брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

4 

Проекти за насърчаването 

на изкуство и занаяти във 

връзка с туризма 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

5. 

Проект за информационна 

обезпеченост на 

туризма/туристическото 

предлагане на 

територията на община 

Разлог 

брой 1 0 Данни  и отчети на 

МИГ 

 

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, 

МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Проекти, финансирани по 

мярката  

брой 2 0 Данни  и 

отчети на МИГ 

2 Общ обем на лева 146 700 0 Данни  и 



17 

 

инвестициите – публичен 

принос 

отчети на МИГ 

3 

Проекти, свързани с 

подобряване на 

технологичните процеси 

и/или иновации  

брой 1 0 Данни  и 

отчети на МИГ 

4 
Създадени работни места брой 4 0 Данни  и 

отчети на МИГ 

 

МЯРКА 19.2.323  „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

 НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ 

№ 

Индикатор  Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Резултат към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

1 
Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 8 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

2 
Проекти, реализирани от 

една организация 

брой 7 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

3 

Проекти, реализирани от 

организации в 

партньорство 

брой 1 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

4 

Проекти, съхраняващи и 

популяризиращи културно 

наследство  

брой 2 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

5 

Проекти, насочени към 

опазване на местните 

природните ресурси 

брой 2 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

6 

Проекти, обединяващи 

различни  елементи на 

териториалната 

идентичност по 

иновативен начин 

брой 1 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

7 

Проекти с участие на 

представители на уязвими 

групи, в т.ч. малцинства 

брой 1 0 Данни  и отчети 

на МИГ 

8 

Общ обем на разходите в 

полза на целевите групи  и 

в обществена полза– 

публичен принос 

лева 567200 0 Отчет на проекта 

 

 

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

 

През 2018 година МИГ-Разлог за първи път  създаде в ИСУН2020 процедури за подбор на 

проектни предложения и проведе оценителни сесии.  
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При практическото прилагане на нормативните изискания и указанията на УО на ПРСР, ДФЗ и 

ЦКЗ, МИГ срещна предизвикателства, с които се справи както на база знания и опит, така и 

благодарение на методическата подкрепа от страна  на експертите от отдел „ВОМР” на Дирекция 

РСР от МЗХГ и отговорните ззаз прилагане на подхода ВОМР експерти от ДФ „Земеделие”.  

Това доведе до повишаване на компетенциите и увереността на екипа, както и до натрупване на 

значителен опит за предстоящите процедури.  

Пример за добра практика е комуникацията и взаимната подкрепа между местните иницциативни 

групи от региона и страната. Тази комуникация с цел споделяне на опит или предаване на вече 

усвоени знания  от един МИГ на друг е много ценна, независимо дали се осъществява формално чрез 

Асоциацията на МИГ или неформално – чрез лични контакти.  

Друг пример за добра практика е създадената от УО на ПРСР 2014-2020 година възможност за 

регулярни срещи между участниците в прилагане на подхода ВОМР – на всеки два месеца, както и 

комуникационни канали за въпроси и отговори, за бързо информиране.  

 

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

 

ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Вх. №/дата Тема 

02/01/19.01.2018 Писмо от ДФЗ – Заявка от 2016г. 

02/02/19.01.2018 Писмо от ДФЗ – Заявка 2017г. /1/ 

02/03/19.01.2018 Писмо от ДФЗ – Заявка 2017г. /2/ 

02/04/29.01.2018 Квитанция от ДФЗ – Заявка за междинно плащане 2017г /4/ 

02/05/22.02.2018 Писмо от МЗХГ – Одобрен бюджет за 2018г. 

02/06/28.02.2018 Писмо от МЗХГ – Одобрен годишен доклад за 2017г. по подмярка 
19.4 

02/07/12.03.2018 Квитанция от ДФЗ – Заявка за авансово плащане за 2018г. 

02/08/21.03.2018 Писмо от МЗХГ за одобрение на доклад за 2017г. по 19.2 

02/09/23.03.2018 Писмо от ДФЗ – Въпроси по заявка 10-12.2017г. 

02/10/29.03.2018 Писмо от МЗХГ във връзка с именение на СВОМР 

02/11/02.05.2018 Писмо от МЗХГ във връзка с промяна на бюджет за 2018г. 

02/12/15.05.2018 Писмо от ДФЗ – Запис на заповед 

02/13/08.06.2018 Писмо от ДФЗ по заявка за плащане за 2017г. /4/ 

02/14/15.06.2018 Писмо от ДФЗ по заявка за авансово плащане 

02/15/18.06.2018 Писмо от ДФЗ – проект Община Разлог 

02/16/18.06.2018 Писмо от МЗХГ – процедура м. 4.2 

02/17/16.07.2018 Квитанция от ДФЗ за прием на заявка за периода 1-6.2018г. 

02/18/13.08.2018 Писмо от Министерство на финансите – мярка 6.4 

02/19/21.08.2018 Писмо от ДФЗ – Заявка за плащане 1-6.2018г. 

02/20/30.08.2018 КЛ от ДФЗ-Благоевград от извършена проверка на място 

02/21/31.08.2018 Писмо от МЗХГ за наблюдатели по м.4.2 

02/22/12.10.2018 Писмо от МЗХГ – въпроси по бюджет за 2019г. 

02/23/16.10.2018 Писмо от МЗХГ за наблюдатели по м. 4.1 

02/24/18.10.2018 Писмо от МЗХГ – изготвен доклад от наблюдатели от УО 

02/25/16.11.2018 Писмо от МЗХГ – наблюдатели по м. 8.6 

 

 

ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Изх. №/дата Тема 

02/01/08.01.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ – Предстоящо пътуване до Брюксел за обмен 

на опит и споделяне на добри практики с МИГ от ЕС 

02/02/19.01.2018 Писмо до МЗХГ  - Годишен доклад по м.19.4 

02/03/26.01.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ- Възражение по заявка за плащане за 2016г. 
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02/04/05.02.2018 Писмо до ДФЗ - Представяне на удостоверения от НАП по заявка за 

2017г. /3/ 

02/05/12.02.2018 Писмо МЗХГ -  Годишен доклад по м.19.2 

02/06/14.03.2018 Писмо до ДФЗ – Списък 2 – предварителен контрол 

02/07/20.03.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ -  Предстоящо пътуване до Франция за обмен 

на опит и споделяне на добри практики с МИГ от ЕС 

02/08/23.03.2018 Писмо до ДФЗ – отговор по заявка за 2017г. /4/ 

02/09/29.03.2018 Писмо до МЗХГ – промяна в СВОМР 

02/10/04.04.2018 Писмо до МЗХГ за изменение на бюджет за 2018г. 

02/11/13.04.2018 Заявление до МЗХГ за проомяна в СВОМР 

02/12/23.04.2018 Писмо до ДФЗ за представяне на допълнителни документи за заявка 
/4/ за 2017г. 

02/13/03.05.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ- уведомяване за предстояща работна среща с 

МИГ-Харманли 

02/14/10.05.2018 Писмо до ДФЗ зза представяне на Списък 2 – предварителен контрол 

02/15/18.05.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ – уведомяване за предстоящи 

информационни срещи 

02/16/01.06.2018 Писмо до МЗХГ – уведомяване за въведена процедура по м. 4.2 в 

ИСУН  

02/17/22.06.2018 Писмо до МЗХГ – отстраняване на пропуски по м.4.2 

02/18/02.07.2018 Писмо до МЗХГ - уведомяване за въведена процедура по м. 4.1 в 

ИСУН 

02/19/16.07.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ – уведомяване за предстояща работна среща 
с МИГ-Поморие 

02/20/24.07.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ - уведомяване за предстоящи обучения за 

местни лидери и екипа на МИГ-Разлог 

02/22/22.08.2018 Писмо до МЗХГ – наблюдатели по м. 4.2 

02/23/22.08.2018 Писмо до МЗХГ – прием по м. 6.4 

02/24/31.08.2018 Писмо до ДФЗ – отговор на въпроси по входирана заявка за плащане 

02/25/04.09.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ  - уведомяване за предстоящо посещение на 

МИГ в Малта 

02/26/04.09.2018 Писмо до МЗХГ за КППП по м.4.2 

02/27/10.09.2018 Писмо до МЗХГ за прием по м.8.6 в ИСУН 

02/28/14.09.2018 Писмо до МЗХГ – отговор по м. 6.4 

02/29/19.09.2018 Писмо до МЗХГ – възникнали въпроси по м. 19.3 

02/30/21.09.2018 Уведомително писмо до МЗХГ и ДФЗ за предстоящи 
информационни срещи и семинари 

02/31/28.09.2018 Писмо до МЗХГ - заявление бюджет за 2019г. 

02/32/08.10.2018 Писмо до МЗХГ – отговор на писмо за допълнителна информация по 

м.8.6, процедура в ИСУН 

02/33/08.10.2018 Писмо до МЗХГ – определяне на наблюдатели по м.4.1 

02/34/09.10.2018 Уведомително писмо до МЗХГ относно състава на КППП по м.4.1 

02/35/15.10.2018 Уведомително писмо до МЗХГ за представяне на бщдгет за 2019г. 

02/36/16.10.2018 Уведомително писмо до МЗХГ за втори прием по м. 4.2 

02/37/19.10.2018 Писмо до ДФЗ за представяне на оценителен доклад по м.4.2 

02/41/07.11.2018 Писмо до МЗХГ за определяне на наблюдатели по м. 8.6 

02/42/15.11.2018 Писмо до ДФЗ за приключила оценителна сесия по м. 4.1 

02/46/23.11.2018 Писмо до МЗХГ за определяне на наблюдатели по м. 6.4 

02/47/04.12.2018 Писмо до ДФЗ и МЗХГ относно предстоящи информационни 
събития през м. декември 2018г. 

02/48/27.12.2018 Писмо до МЗХГ относно определяне на наблюдатели по м.4.2 
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14.Опис на приложения 

 

- Таблици от №1 до № 13 – попълнени. 

- Електронен носител CD, съдържащ доклада и приложените таблици, вкл. във формат MS Excel. 

 

 

Дата: 13.02.2019 г. 

 

 

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

Венета Нанева  

 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/
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Приложения: 

 

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

 

Индикатор 

Цел за периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за периода 

на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода на 

годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода от 

подписване на СВОМР (за 

изплатени проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, 
разкрити в резултат 
от подпомагане на 
проектите, 
финансираниот:                   

ЕЗФРСР  39 8 1 8 1 0 0 0 0 

 

(излишните редове да се изтрият) 
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

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

     

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 
различни от тези, свързани с ИТ. 

16000 0 0 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                               

4.1 Инвестиции в 
земеделски стопанства 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4 Подкрепа за 
инвестиции в 

установяването и 
развитието на 
неселскостопански 
дейности 10 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.5 Подкрепа за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристсическа 

информация и малка по 
мащаб туристическа 
инфраструктура 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.6 Инвестиции в 
технологии за лесовъдство 
и в преработка, 
мобилизирането и 
търговията на горски 

продукти. 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)                               

19.2.323 Развитие и 
популяризиране на 
териториалната 
идентичност 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 35 25 25 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на разходите 

по проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 

                    

4.1 Инвестиции в земеделски 
стопанства 

609513,38 318099,59 50% 609511,43 318098,42 609511,43 234699,60 0 0 0 

4.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

785512,78 392756,39 50% 0 0 0 0 0 0 0 

6.4 Подкрепа за инвестиции в 
установяването и развитието на 
неселскостопански дейности 

3593158,27 2426040,98 75% 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.5 Подкрепа за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристсическа информация и малка по 
мащаб туристическа инфраструктура 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.6 Инвестиции в технологии за 
лесовъдство и в преработка, 
мобилизирането и търговията на горски 
продукти. 

683706,38 332771,95 50% 85700,00 42850,00 85700 42850,00 0 0 0 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                    

19.2.323 Развитие и популяризиране на 
териториалната идентичност 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 5671890,81 3469668,91   695211,43 360948,42 695211,43 277549,60 0 0 0 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)                           

4.1 Инвестиции в 
земеделски 

стопанства 234699,6 609513,38 318099,59 609511,43 318098,42 609511,43 234699,60 0 0 0 0 0 0 

4.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти 234699,6 785512,78 392756,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4 Подкрепа за 
инвестиции в 
установяването и 
развитието на 

неселскостопански 
дейности 1437535,1 3593158,3 2426040,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка 
по мащаби 
инфраструктура 195583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.5 Подкрепа за 
публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристсическа 
информация и малка 
по мащаб 
туристическа 
инфраструктура 117349,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.6 Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработка, 
мобилизирането и 
търговията на горски 
продукти. 146687,25 683706,38 332771,95 85700,00 42850,00 85700 42850,00 0 0 0 0 0 0 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)                           

19.2.323 Развитие и 
популяризиране на 
териториалната 
идентичност 567190,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2933745,00 5671890,81 3469668,91 695211,43 360948,42 695211,43 277549,60 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

Приоритет 1: 
„Повишаване на 
конкурентоспособността на 
местното 
предприемачество“ 18 25 25 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: „Развитие на 

малка по мащаби 
инфраструктура и 
разнообразяване на 

публичните услуги“ 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3: „Развитие на 

човешкия потенциал за 
сдружаване и управление на 
проекти“ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 35 25 25 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

проекти 

към МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 

Приоритет 1: 
„Повишаване на 
конкурентоспособността 
на местното 
предприемачество“ 5671890,81 3469668,91 

  

695211,43 360948,42 695211,43 277549,60 0 0 

  

50-75% 0 

Приоритет 2: 

„Развитие на малка по 

мащаби инфраструктура 
и разнообразяване на 

публичните услуги“ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3: 
„Развитие на човешкия 

потенциал за 
сдружаване и 
управление на проекти“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 5671890,81 3469668,91 50-75% 695211,43 360948,42 695211,43 277549,60 0 0 0 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидият

а по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

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 

Одоб

рен 

общ 

разме

р на 

разхо

дите 

по 

проек

т от 

УО/Д

ФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрени

е 

Изплатен

а 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на 

колона 2 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 

Приоритет 1: 
„Повишаване на 
конкурентоспособност
та на местното 

предприемачество“ 2043621,5 5671890,8 3469668,91 695211,43 360948,42 695211,43 277549,6 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: 

„Развитие на малка по 

мащаби 

инфраструктура и 
разнообразяване на 
публичните услуги“ 

694123,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3: 
„Развитие на 

човешкия потенциал за 
сдружаване и 
управление на 
проекти“ 

196000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2933745 5671890,8 3469668,91 695211,43 360948,42 695211,43 277549,6 0 0 0 0 0 0 
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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 

 

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 

изплатенизаявления 

отДФЗ 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; 

0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот 
и професионалното обучение в секторите 
на селското и горското стопанство; 0 0 0 0 0 0 

Повишаване на 
жизнеспособността на 
земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на 

всички видове 
селскостопанска дейност във 
всички региони и насърчаване 
на новаторските технологии в 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; 

3 0 0 0 0 0 
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селското стопанство и 
устойчивото управление на 

горите, с акцент върху 
следните области: 

2B 

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

0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и 
управлението на риска на стопанствата; 

1 0 0 0 0 0 

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; 0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите; 0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им; 0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива 
на изменението на климата 5A 

Повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското 
стопанство;  

0 0 0 0 0 0 
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икономика в селското 
стопанство, сектора на 

храните и горското 
стопанство, с акцент върху 
следните области: 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 
стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост;  

1 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 
поглъщането на въглерода в сектора на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

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; 0 0 0 0 0 0 

6B 

Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  
0 0 0 0 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и 
качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

  
FA Друга област  0 0 0 0 0 0 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  
Брой/  

Площ/ 
Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7   

За мярката за 
сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, където 
е приложимо P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 
производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, 
включително с цел подобряване на екологичното 
управление и екологичните показатели  

Проекти за 
сътрудничество по 
мярката за 

сътрудничество (член 
35 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 0 0 

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 0 0 

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 0 0 

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 0 0 
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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 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 0 0 

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 0 0 

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)  0 0 

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)  

0 0 

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)  0 0 

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)  

0 0 

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)  0 0 

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)  
0 0 
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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) 

0 0 

(Отнася се за площта, 
обхваната от 
инвестиции за 
напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 
инвестиционни 
мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост  

Общ размер на 
инвестициите 

0 0 

(Сума от всички 
допустими 
инвестиционни 
разходи - публични и 
частни) 

P5 

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци и остатъци, и други 
нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на 
инвестициите 

0 0 

(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) 0 0 

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) 0 0 
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За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР P5 

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство  Обща площ (ха) 0 0 
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Таблица 11:Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 
за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

1 2 
3 

4 5 6 
7 

8 
9 

10 
11 12 

13 
14 15 16 

от ЕЗФРСР 
                              

ПУБЛИЧНИ 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/община 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други/читалища 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 
19 25 25 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие(Моля, 
отбележете и 
юридическата форма) 

14 23 23 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 
2 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано по ТЗ 
8 16 16 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 35 25 25 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получателии по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 

от ЕЗФРСР 
                          

ПУБЛИЧНИ 
880123,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/община 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други/читалища 
                          

ЧАСТНИ 
2053621,5 5671890,81 3469668,91 695211,43 360948,42 695211,43 277549,60             

Малко или средно 
предприятие   394352,78 197176,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие(Моля, 
отбележете и 

юридическата форма) 
  5277538,03 3272492,52 695211,43 360948,42 695211,43 277549,6 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 
  603990,00 363992,27 409370,54 218027,97 409370,54 134629,15 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 
  566704,02 398302,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано по 
ТЗ   4106844,01 2510197,97 285840,89 142920,45 285840,89 142920,45 0 0 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 2933745,00 5671890,81 3469668,91 695211,43 360948,42 695211,43 277549,60 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заяв

енат

а 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

Отхвъ

рлено/ 

оттегл

ено/ 

анули

рано 

заявле

ние 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одоб

рен 

общ 

разм

ер на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/

ДФЗ 

Одобр

ена 

Изпл

атен

а 

субс

идия 

субсид

ия от 

УО/Д

ФЗ 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР)                             

4.1 Инвестиции 

в земеделски 

стопанства     609513,38 318 099,59 50% 609511,43 318 098,42 0   609511,43 234699,60 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.008-0001 

ЕКО 
ФЕРМА  

БЪЛГАРИЯ  
ЕООД 

„Закупуване на 

земеделска  
техника за нуждите  
на „Еко Ферма 
България” ЕООД” 

200 140,89 100 070,45 50 200 140,89 100 070,45 

    

200140,89 100070,45       

BG06RDNP001-
19.008-0002 

Георги 
Чолев 

„Закупуване на  
земеделска 
техника” 

133 428,95 80 057,37 50 133427,00 80 056,20 
    

133427,00 80 056,20       

BG06RDNP001-
19.008-0003 

Благой 
Велев 

„Закупуване на  
техника за 

отглеждане 
 на животни в 
стопанството  
на Благой Борисов 
Велев” 

275 943,54 137 971,77 50 275 943,54 137 971,77 

    

275943,54 54572,95       

4.2.  

Инвестиции в 

преработка/ма

ркетинг на 

селскостопанск

и продукти     785 512,78 392756,39 50% 0 0 1   0 0 0 0 0 
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BG06RDNP001-

19.009-0001 

МЕСОКОМ
БИНАТ  

РАЗЛОГ 
ООД 

„Закупуване на 
машини и  
специализирани 
транспортни  

средства за 
месопреработвател
но предприятие в 
гр. Разлог” 

197 176,40 98588,20 50 0 0 

оттегл
ено от 

кандид
ата 

Входира

но 
Уведоми

телно 
писмо до 

МИГ за 
оттеглян

е на 
проекта 

0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-
19.009-0002 

МЕСОКОМ
БИНАТ  
РАЗЛОГ 

ООД 

„Закупуване на 
машини и  
специализирани 
транспортни  
средства за 
месопреработвател
но предприятие в 

гр. Разлог” 

197 176,38 98588,19 50 

                  

BG06RDNP001-
19.009-0003 

АГРО 

ДИАНА-
2012  

ЕООД 

"Закупуване на 
машини 
и оборудване за 
преработка на 
картофи" 

391160,00 195580,00 50 

                  

6.4 Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването 

и развитието 

на 

неселскостопан

ски дейности     3 593 158,27 2426040,98 

до 

75% 0,00 0 0   0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-
19.073-0001 

Амбулатори
я за групова 
практика за 
извънболни

чна 
първична 
дентална  
помощ 

ЛИЛОВ 
ДЕНТ ООД 

"Инвестиции в ново  
оборудване на  
зъболекарски 
кабинет" 

170 797,62 128098,21 75                   
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BG06RDNP001-
19.073-0002 

ЕТ 
ОЛИМП-

ИЛИЯ 
ВЪЛКАНО

В 

"Изграждане на 
сграда с рекламна 

агенция за 
производство на 
рекламни и печатни 
продукти на 
партерен етаж и 
жилищен етаж в 
град Разлог" 

222184,32 166638,25 75                   

BG06RDNP001-
19.073-0003 

РАЗЛОГ 
КОМЮНИК

ЕЙШЪН 
ЕООД 

"Инвестиции в  
специализирана 
строителна техника 

за изкопни 
дейности" 

178976,34 134232,26 75                   

BG06RDNP001-

19.073-0004 

ЕТ "Д-Р 
ЦВЕТАНКА 
СЛАНЧЕВА 

-  
ИНДИВИД

УАЛНА 
ПРАКТИКА 

ЗА 

ПЪРВИЧНА 
МЕДИЦИН

СКА 
ПОМОЩ - 
ЛЕКАР ПО 

ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИН

А" 

"Изграждане на АГ 
кабинет в 
административна 
сграда за офиси в 
гр. Разлог" 

106902,97 53451,48 50                   

BG06RDNP001-

19.073-0005 

ФЪРН 
ДИЗАЙН 

ЕООД 

"Закупуване на 
технологично 
оборудване за 
предприятие за  
производство на 
изделия от дървен 
материал" 

385292,60 192646,3 50                   

BG06RDNP001-
19.073-0006 

СПЛЕНДИД 
ВИЛИДЖ 

ООД 

"Инвестиции при 
промяна на 
предназначението 
на съществуващ 
ресторант с кухня в 
бистро" 

199276,20 149457,16 75                   
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BG06RDNP001-
19.073-0007 

НИКИ-99-
НИКОЛАЙ 
ЮРГАНЧЕ

В ЕТ 

"Изграждане на 
подвижна покривна 

конструкция над 
дворно място към 
хотел "Свети 
Никола" 
 с. Баня" 

111954,58 83965,94 75                   

BG06RDNP001-
19.073-0008 

ГАРАБИЙС

КИ 2012 
ЕООД 

"Закупуване на 

строителна 
техника" 

264033,00 195579,8 74,07                   

BG06RDNP001-
19.073-0009 

ПИБ-08 
ЕООД 

"Закупуване на 
комбиниран багер-
товарач" 

161000,00 120750 75                   

BG06RDNP001-
19.073-0010 

ПРО 
ИНВЕСТ 

ЕООД 

"Изграждане и 
оборудване на 
Спортен център в 

град Разлог" 

388052,28 194026,14 50                   

BG06RDNP001-

19.073-0011 

ТАЙГЪРСИ
ТИ РАНЧ 

ЕООД 

"Изграждане на 
конюшня в 
Тайгърсити ранч" 

260769,61 195577,2 75                   

BG06RDNP001-
19.073-0012 

АИК 79 
ЕООД 

"Изграждане на 

хале 
за производство на 
плетена метална 
мрежа в обхвата на 
УПИ XVIII, ПИ 
61813.750.5212, 
кв.101 по плана на 
гр. Разлог, община 
Разлог и доставка 

на машина за 
производство на 
плетена оградна 
метална мрежа" 

259288,12 194466,09 75                   

BG06RDNP001-
19.073-0013 

АЛВЕТ-
2008 ЕООД 

"Ветеринарно- 
медицински 

център" 

322411,55 195487,84 61,12                   

BG06RDNP001-

19.073-0014 

Е 
АВАНГАРД 

ПРОЕКТ  
КОНСУЛТ 

ЕООД 

"На гости в 
красивата  
долина" 

241939,42 181454,57 75                   
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BG06RDNP001-
19.073-0015 

Лилка 
Томанова 

"Развитие на 
шивашки услуги  
и популяризиране 
на народни  
художествени 
занаяти" 

194617,51 145963,13 75                   

BG06RDNP001-
19.073-0016 

ЕТ РОСЕН 

ПРЕШЕЛК
ОВ 

"Закупуване на 

оборудване за  
холистичен център" 

125662,15 94246,61 75                   

7.2 Инвестиции 
в създаването, 
подобряването 
или 
разширяването 
на всички 
видове малка по 
мащаби 

инфраструктура     

0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

7.5 Подкрепа за 
публично 
ползване в 
инфраструктура 
за отдих, 
туристсическа 

информация и 
малка по мащаб 
туристическа 
инфраструктура     

0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

8.6 Инвестиции 

в технологии за 

лесовъдство и в 

преработка, 

мобилизиранет

о и търговията 

на горски 

продукти.     683 706,38 332 771,95 50% 85700,00 42850,00 2   85700,00 42850,00 0 0 0 

BG06RDNP001-
19.106-0001 

МАЙК 

ТРЕЙДИНГ 
ЕООД 

"Доставка на 
инсталация за 

сушене и 
импрегниране на 
дървен материал" 

307 374,50 144606,01 47,05 

0 0 

Отхвъ
рлено 

непреми
нал етап 

АСД           
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BG06RDNP001-
19.106-0002 

ФЪРН 
ДИЗАЙН 

ЕООД 

"Закупуване и 
монтиране на 

сушилна камера за 
първична 
преработка на 
дървесина" 

290 631,88 145315,94 50 

0 0 

Отхвъ
рлено непреми

нал етап 
АСД           

BG06RDNP001-
19.106-0003 

МИХАЛ 
ЕООД 

"Закупуване на 

дървообработваща 
машина за нуждите 
на "МИХАЛ" 
ЕООД, гр. Разлог" 

85 700,00 42 850,00 50 85700,00 42850,00 

    

85700,00 42850,00 

      

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани 

от ЕЗФРСР)                             

19.2.323 
„Развитие и 
популяризиране 
на 
териториалната 
идентичност”     0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

Общо:     5 671890,81 3469668,91 0 695 211,43 360 948,42 0   695211,43 277549,60 0 0 0 

 

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. 

 


