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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 От 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Пореден номер на доклада 2 

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР РД 50-138/ 21.10.2016 г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ 

 

Община Брезово, гр. Брезово, ул. „Георги 

Димитров“ № 25, ет. 4 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 

 

инж. Радньо Манолов 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

0885 290 190, 0879 495 888, 0879 495 885 

migb_bd@abv.bg 

www.mig.brezovo.bg 

 

 

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

доклада се представят включително и във формат .xls 
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1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

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

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

от заинтересовани лица на територията на МИГ; 

2-6 стр. 

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

от заинтересовани лица на територията на МИГ; 

6-7 стр. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 7-8 стр. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 8-11 стр. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 11-12 стр. 

8. Управление на Местната инициативна група 12 стр.. 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение 

12 стр. 

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 

13 стр. 

11. Индикатори 13 – 16 

стр. 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики 16 стр. 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 16 – 18 

стр. 

14. Опис на приложения 18 – 35 

стр. 

 

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

ВОМР: Водено от общностите местно развитие 

СВОМР: Стратегия за водено от общностите местно развитие 

УО: Управляващ орган 

МЗХ: Министерство на земеделието и храните 

ДФЗ: Държавен фонд „Земеделие“ 

МИГ: Местна инициативна група 

ПРСР: Програма за развитие на селските райони 

БФП: Безвъзмездна финансова помощ 

ОП: Обществени поръчки 

ОС: Общо събрание 

УС: Управителен съвет 

ИД: Изпълнителен директор 

Е1: Експерт по прилагане на СВОМР - 1 

Е2: Експерт по прилагане на СВОМР - 2 

 

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

лица на територията на МИГ; 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

В рамките на отчетния период са проведени 

серия обучителни и информационни 

събития, които имат за цел пряко 

въздействие за повишаване на капацитета за 

разработване и управление на проекти от 

страна на местните заинтересовани страни 

 

Проведени 2 бр. 

Информационни срещи. 

 

 

N/A 
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на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови.  

 

1.Организиране и провеждане на 

информационни срещи: 

В рамките на отчетния период са 

организирани 2 бр. информационни срещи, 

както следва: 

 08.12.2017 г.  – 10:30 ч. гр. Брезово, 

общ. Брезово - Заседателна зала; 

 08.12.2017 г.  – 10:30 ч. с. Братя 

Даскалови, общ. Братя Даскалови, 

Ритуална зала; 

Участие в срещите взеха общо 51 души (31 

жени и 20 мъже). 

Целта на информационните срещи: 
Запознаване на местната общност с 

мерките, по които може да кандидатства с 

проекти пред Стратегията за ВОМР на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови. Представени 

бяха мерки:  

 Подмярка 4.1"Инвестиции в 

земеделски стопанства" от мярка 4 

"Инвестиции в материални активи" от 

ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

 Подмярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от 

мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 

2020 г. 

 Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от ПРСР за периода 

2014 – 2020 г. 

 Подмярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 

2014-2020 г. 

 Подмярка 7.4. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на основни услуги на 

местно равнище за населението в 

селските райони, включително за отдих 

и културни дейности, както и на 

съответната инфраструктура” от мярка 7 

на Регламент 1305/2013 г. 

Брой участници: 51 

Жени: 31 

Мъже: 20 
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 Мярка 21 „Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и валоризиране 

на местното културно наследство на 

територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

Информационните кампании се проведоха с 

цел информиране на населението, като 

преминаха в събеседване и дискусии. 

Представители на местната общност – 

потенциални заинтересовани страни 

задаваха въпроси, коментираха 

възможностите и ограниченията, които 

касаят мерките по СВОМР. 

За участниците е осигурено: зала, лектор, 

техника за презентиране, кафе паузи. 

 

2. Организиране и провеждане на 

обучения за местни лидери: 

В рамките на отчетния период са 

организирани и проведени 8 бр. еднодневни 

обучения за местни лидери свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на 

проекти за най-малко десет участници, 

както следва: 

 11.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Тюркмен, 

Община Брезово, НЧ "Жеко Димов“ 

-1938 г. 

 11.12.2017 г. – 10:30 ч. с. 

Партизанин, Община Братя 

Даскалови, в. НЧ „Христо Ботев“ 

 12.12.2017 г. – 10:30 ч. с. 

Плодовитово, Община Братя 

Даскалови, НЧ „Просвета - 1946“ 

 12.12.2017 г. – 10:30 ч. с. 

Зелениково, Община Брезово, НЧ 

„Георги Сава Раковски“ 

 15.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Оризово, 

Община Братя Даскалови в сградата 

на кметството 

 15.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Борец, 

Община Брезово, НЧ „Лъч“ 

 18.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Стрелци, 

Община Брезово, НЧ "Наука-1904 г.“ 

 18.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Черна гора, 

Община Братя Даскалови, НЧ 

Христо Ботев-1927 

В обученията за местни лидери – 

потенциални бенефициенти по СВОМР на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови участие 

взеха 104 човека (54 жени и 50 мъже), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени са 8 бр. 

еднодневни обучения за 

местни лидери за най-

малко 10 участника 

 

Бр. участници: 104 

Жени: 54 

Мъже: 50 
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представители на заинтересованите страни 

от територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови (ЗП, граждани, фирми, 

читалища/НПО, представители на 

публичните власти). 

Цел на обученията: Повишаване 

капацитета на местната общност за 

разработване и управление на проекти към 

СВОМР. 

Разгледани теми в рамките на 

обученията: 

 Принципите на проектното 

финансиране, жизнен цикъл на 

проекта (стъпките: проектна идея – 

предпоектна подготовка – планиране 

– източници на собствено 

финансиране – подготовка на 

проектна документация – 

реализиране на одобрени проекти – 

отчитане); 

 Бяха представени основните 

изисквания към проекти 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020, 

попадащи в обхвата на Стратегията 

за ВОМР на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови (заявление и 

документация, разработване на 

бизнес план) 

 Допустими и недопустими разходи и 

дейности по мерки от ПРСР 2014 – 

2020, попадащи в обхвата на 

Стратегията за ВОМР на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови; 

Допустими кандидати и изисквания към 

тях; 

3. Организиране и провеждане на 

обучения за местни лидери: 

В рамките на отчетния период са 

организирани и проведени 4 бр. еднодневни 

обучения за местни лидери свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на 

проекти за най-малко двадесет участници, 

както следва: 

 13.12.2017 г. – 10:30 ч. гр. Брезово, 

Заседателна зала на общината  

 13.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Братя 

Даскалови, Община Братя 

Даскалови, Ритуална зала на 

общината 

 14.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Медово, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени са 4 бр. 

еднодневни обучения за 

местни лидери за най-

малко 20 участника 

 

Бр. участници: 88 

Жени: 54 

Мъже: 34 

 

Общо в обученията и 
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Община Братя Даскалови, НЧ 

„Саморазвитие - 1907” 

 14.12.2017 г. – 10:30 ч. с. Свежен, 

Община Брезово, Механа 

„Ракиджийницата“ 

 

В обученията за местни лидери – 

потенциални бенефициенти по СВОМР на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови участие 

взеха 88 човека (54 жени и 30 мъже), 

представители на заинтересованите страни 

от територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови (ЗП, граждани, фирми, 

читалища/НПО, представители на 

публичните власти). 

Цел на обученията: Повишаване 

капацитета на местната общност за 

разработване и управление на проекти към 

СВОМР. 

Разгледани теми в рамките на 

обученията: 

 Принципите на проектното 

финансиране, жизнен цикъл на 

проекта (стъпките: проектна идея – 

предпоектна подготовка – планиране 

– източници на собствено 

финансиране – подготовка на 

проектна документация – 

реализиране на одобрени проекти – 

отчитане); 

 Бяха представени основните 

изисквания към проекти 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020, 

попадащи в обхвата на Стратегията 

за ВОМР на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови (заявление и 

документация, разработване на 

бизнес план) 

 Допустими и недопустими разходи и 

дейности по мерки от ПРСР 2014 – 

2020, попадащи в обхвата на 

Стратегията за ВОМР на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови; 

Допустими кандидати и изисквания към 

тях; 

информационните срещи 

участие са взели по 

видове заинтересовани 

лица: 

 

ФЛ местни лидери в това 

число и уязвими групи: 87 

човека; 

 

ЗП: 35 човека; 

 

Читалища и НПО: 46 

души; 

 

ЮЛ неземеделски: 21 

души 

 

Публичен сектор: 50 

души; 

 

Забележка: попълнените 

данни са на база обобщения 

на анкетни формуляри, не 

всички участници са 

попълнили всички полета на 

анкетните формуляри. 

 

 

 

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

на такива; 

Постигнати резултати Количествено измерение на Забележки и 
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резултатите коментари 

В проведените обучения и информационни 

срещи, участие са взели представители на 

всички заинтересовани страни от 

територията в т..ч. и представители на 

уязвимите групи. 

Проведени 2 бр. 

Информационни срещи. 

 

 

Брой участници: 51 

Жени: 31 

Мъже: 20 

 

Проведени са 8 бр. 

еднодневни обучения за 

местни лидери за най-

малко 10 участника 

 

Бр. участници: 104 

Жени: 54 

Мъже: 50 

 

 

Проведени са 4 бр. 

еднодневни обучения за 

местни лидери за най-

малко 20 участника 

 

Бр. участници: 88 

Жени: 54 

Мъже: 34 

 

Проведените 

информационни и 

обучителни 

мероприятия са 

предназначени за 

широк кръг 

заинтересовани 

страни, без да се 

прави разделение на 

видове 

заинтересовани 

лица, поради което 

не може да се даде 

конкретна 

информация за броя 

уязвими групи 

които са взели 

участие в 

мероприятията. 

С цел избягване на 

дискриминация 

мероприятията са 

били отворени за 

абсолютно всички 

желаещи да се 

включат. Не е 

събирана отделна 

статистическа 

информация 

конкретно за 

уязвими групи. 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

В отчетния периода има реализирани 

дейности, които са свързани с 

постигането на:  

 

Приоритет 4. Изграждане, укрепване и 

интегриране на териториална общност 

«МИГ Брезово, Братя Даскалови» чрез 

създаване на социален капитал на 

общността. СЦ 4.2. Развитие на капацитета 

на «МИГ Брезово Братя Даскалови» и 

оживяване на територията чрез реализиране 

на Стратегията за ВОМР. 

 

Проведени са общо 12 бр. обучения за 

Проведени са 8 бр. 

еднодневни обучения за 

местни лидери за най-

малко 10 участника 

 

Бр. участници: 104 

Жени: 54 

Мъже: 50 

 

 

Проведени са 4 бр. 

еднодневни обучения за 

местни лидери за най-

малко 20 участника 

N/A 
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местни лидери целящи повишаване на 

капацитета им. В обученията участия са 

взели общо 192 участници. 

 

Успоредно с това членове на екипа на МИГ 

са взели участие в обучения, организирани 

от външни организации, целящи развитие 

на административния капацитет:  

Участие в обучение на тема: „Закона за 

обществени поръчки и Правилника за 

неговото прилагане“ 

Участие в обучение на тема: „Теория и 

практика в областта на държавните 

помощи“ 

Участие в обучения във връзка с 

използването на ИСУН организирани от 

ЦКЗ към МС 

 

Бр. участници: 88 

Жени: 54 

Мъже: 34 

 

Участие на членове на 

административния екип 

на МИГ в обучения на 

тема: 

 

Участие в обучение на 

тема: „Закона за 

обществени поръчки и 

Правилника за неговото 

прилагане“ 

Участие в обучение на 

тема: „Теория и практика в 

областта на държавните 

помощи“ 

Участие в обучения във 

връзка с използването на 

ИСУН организирани от 

ЦКЗ към МС 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

6. 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; 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати; 

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

помощ до сключване на договор; 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР 

на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Поради множеството изменения на 

нормативната база МИГ не е успял да 

стартира прием на проекти по мерки от 

ПРСР през 2017 г. Виж по-подробно т. 6.5. 

от доклада. 

N/A N/A 

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 
В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР 

на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

 

N/A N/A 

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

електронната страница на МИГ; 

В отчетния период са проведени 2 бр. Проведени 2 бр. N/A 
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информационни срещи. 

В периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. са 

реализирани общо 3 бр. публикации в 

местни/регионални печатни и електронни 

медии, както следва: 

 3 бр. публикации във вестник 

„Марица“ – регионален всекидневник 

разпространяван на територията на 

област Пловдив, в която попада 

община Брезово; 

 

 

Извършвана е поддръжка и актуализация 

на интернет страницата на МИГ за 2017 

г. 

информационни срещи 

 

 

 

3 бр. публикации във 

вестник „Марица“: 

 бр. 14(8228)/18.01.2017; 

 бр. 109(8323)/15.05.2017; 

 бр. 244(8457)/20.10.2017; 

 

 

 

Поддържана и 

актуализирана интернет 

страница на МИГ за 2017 

г. 

6.4. 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; 

В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към 

СВОМР на „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

 

N/A N/A 

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

1. Липса на яснота в нормативната 

уредба за прилагане на подхода ВОМР и 

липса на указания по отношение на 

регистрацията на процедурите за прием 

на проекти в ИСУН 2020.  

1.1. През 2017 г. от страна на ЦКЗ, 

УО на ПРСР и УО на ОПРЧР са 

извършени следните промени: 

 Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на 

стратегия 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. е извършено изменение и 

допълнение на 28.03.2017 г. 

 Постановление № 161 от 4 юли 2016 

г. за определяне на правила за 

координация между управляващите 

органи на програмите и местните 

инициативни групи, и местните 

инициативни рибарски групи във 

връзка с изпълнението на Подхода 

Възникналите проблеми и 

трудности, касаещи 

нормативното урегулиране 

на процеса по реализиране 

на ВОМР са външни за 

организацията, поради 

което МИГ няма лостове за 

пряко въздействие за 

решаването им. 

N/A 
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„Водено от общностите местно 

развитие“ за периода 2014 – 2020 г. е 

изменено и допълнено на 21.04.2017 

г. 

 Указания за прием на проекти, 

подавани по стратегиите за водено 

от общностите местно развитие по 

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. от 

местни инициативни групи, 

сключили споразумение по реда на 

чл. 35, ал. 1 от Постановление № 161 

от 4 юли 2016 г. са публикувани на 

28.06.2017 г. 

 В 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. е извършено 

изменение и допълнение на 25 

август 2017г. 

 Минимални изисквания към реда за 

оценка на проектни предложения 

към Стратегията за ВОМР са 

актуализирани през м. септември 

2017 г. 

 Указания за приложимия режим на 

държавни помощи по мерки, 

финансирани от Програмата за 

развитие на селските райони  2014 - 

2020 г. в стратегиите за Водено от 

общностите местно развитие и 

условия, произтичащи от него са 

публикувани на 03.10.2017 г. 

 Измененията в Законът за 

подпомагане на земеделските 

производители, с които се 

регламентира прием на проекти от 

ПРСР чрез ИСУН е прието едва в 

последните дни на месец декември 

2017 и обнародвано на 03.01.2018 г. 



Стр. 11 от 35 

 

1.2. Все още липсва образци на 

документи касаещи приемите на 

проекти по ПРСР към СВОМР, които 

следва да бъдат разработени от ДФ 

„Земеделие“ и същите са неразделна 

част от придружаващите документи 

към насоките за кандидатстване 

като: образец на административен 

договор, образец на ТДИ. 

Постоянната актуализация и промяна 

на нормативните документи води до доста 

противоречия в правилата за изпълнение на 

подхода и одобрение на процедурите по 

мерките от съответния УО. Това влияе 

върху информацията, която се предоставя 

при консултациите на потенциалните 

кандидати, тъй като се създава усещане на 

несигурност и неяснота в екипа на МИГ. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ се отличава с иновативен 

характер. Тя се стреми към въвеждане на 

нови идеи и подходи в района. 

До момента в изминалия програмен период 

Старата стратегия за местно развитие 

включваше мерки идентични с тези в ПРСР 

2007 – 2013 г. В настоящия програмен 

период в новата Стратегия за ВОМР са 

разработени: 1 една мярка, която е извън 

обхвата на ПРСР 2014 -2020, но е от 

Регламент 1305/2013  - Подмярка 7.4. 

„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на основни услуги на 

местно равнище за населението в селските 

райони, включително за отдих и културни 

дейности, както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 

1305/2013 г., и една изцяло иновативна 

мярка, която е специфична за региона на 

МИГ, не е включена ПРСР и Регламент 

1305/2013, но допринася за постигане на 

целите и приоритетите на Регламента: 

мярка 21.„Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и валоризиране на 

местното културно наследство на 

територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

Разработени 2 бр. 

специфични за СВОМР 

мерки, които не са част от 

ПРСР 

 

Прилагането на 

иновативния характер 

на СВОМР ще 

стартира с 

реализирането на 

проекти по мерки 7.4. 

и 21 от СВОМР. Към 

настоящият момент 

все още не са 

стартирали приемите 

по мерки от СВОМР. 
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1) Подмярка 7.4. ще позволи 

осигуряването на нови за територията на 

МИГ услуги за населението, като 

изграждане на публични зони с безплатен 

достъп до безжичен интернет в населени 

места на територията на МИГ; 

2) Мярка 21 предоставя възможност за 

нова за територията форма на използване на 

природните ресурси и/или културно-

историческото наследство и развитие на 

местните идентичности. 

 

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

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

В отчетния период е извършена промяна в състава на Управителния съвет на МИГ. 

Прекратено е членството в УС на  Адраман Бекташ Агаджик, като на неговото място за 

член на УС е избран Георги Русинов. И двамата са представителни на стопанския сектор - 

регистрирани ЗП. 

Извършената промяна е съгласувана с УО на ПРСР. 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

приложимо); 

НЕПРИЛОЖИМО 
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10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и 

изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо); 

Извършени с 2 бр. проверки на място на база риск анализ във връзка със заявки за плащане за 

периода до 31.12.2016 и за първото шестмесечие на 2017 г.от страна на експерти от ДФ 

„Земеделие“. И двете проверки са преминали успешно без констатирани забележки и пропуски в 

работата на МИГ. 

Извършени са 2 бр. посещения на място в офиса на МИГ от страна на експерти от ДФ 

„Земеделие“ с цел проверяване на обстоятелства: наличие на офис; наличие на информационни 

табели. И двете посещения са преминали успешно без констатирани пропуски и забележки. 

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. 

Специфични индикатори от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови 
Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места: 

Вид индикатор индикатор Мерна ед. Цел до кр. 

на СВОМР 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

изходен Проекти, финансирани по 

СМР 

брой 39 База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

брой 35 База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Общ обем на публичния 

принос 

брой 2933 хил. 

лева 

База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Подкрепени новосъздадени  

микропредприятия 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Подкрепени проекти за  

интегриран туризъм 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Проекти на частни 

бенефициенти 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Проекти на публични  

бенефициенти 

брой 6 База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

резултат Създадени работни места  Мин.25  0 0 

Млади хора до 40 г. и жени, 

успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 3  0 0 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени  

услуги 

В %   0 0 

Стопанства,  прилагащи 

биологично земеделие 

брой Минимум  1  0 0 

Привлечени нови 

инвеститори в територията 

 Минимум 4  0 0 

Населени места, които се 

ползват от подобрените 

услуги 

брой 10  0 0 

Инициативи за поддържане 

живи местни традиции и 

обичаи, възстановени, 

съхранени и пресъздадени 

като туристическа атракция 

брой 4  0 0 

Организирани фестивали, 

които популяризират 

територията и нейната 

специфика, възможности и 

ресурси 

брой Минимум 2  0 0 

Брой местни традиции и брой 4  0 0 
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обичаи, възстановени, 

съхранени и пресъздадени 

като туристическа атракция 

Индикатори по мерки от СВОМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 ОТ СВОМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 
мярката 

Брой 16 База данни на МИГ 

Сключени договори и 
изпълнени проекти – 

проектни досиета  

0 0 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по 

мярката 

Брой 16 База данни на МИГ 0 0 

Общ обем на 
инвестициите  

Лв. 690 000.00 лв 

Документи на проектите, 

отчети на 
бенефициентите, 

протоколи от извършени 
проверки 

0 0 

Резултат 

Общ брой на 

създадените работни 

места 

Брой   

Сключени трудови или 

граждански договори 

0 0 

Брой стопанства 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 2 Одобрени проекти със 

съответната насоченост – 

проектни документи и 
досиета, доказателства за 

изпълнение. 

0 0 

Брой създадени нови 

работни места 

Брой Минимум 7 Сключени договори 

Документи на проектите, 
отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 
проверки 

0 0 

Предприятия 

прилагащи 
биологичен начин на 

производство 

Брой  Мин 1 Одобрени проекти със 

съответната насоченост – 
проектни документи и 

досиета, доказателства за 

изпълнение. 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4 ОТ СМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 
мярката 

Брой 7 База данни на МИГ  

Сключени договори и 
изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 7 База данни на МИГ 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

1 110 000.00 

 

База данни на МИГ 
Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

 

Резултат 

Новосъздадени микро-
предприятия  

Брой Минимум 1 База данни на МИГ; 

Сключени договори и 
изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Подпомогнати микро-
предприятия с опит в 

подпомаганата 

дейност 

Брой Минимум 1 База данни на МИГ; 
Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Брой подпомогнати 

нови туристически 
дейности/обекти 

Брой Минимум 4 База данни на МИГ 
Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

0 0 

Брой създадени нови 

работни места 

Брой Минимум 7 Сключени договори 

Документи на проектите, 

0 0 



Стр. 15 от 35 

 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 
проверки 

Брой създадени нови 

услуги за населението 
на територията на 

МИГ 

Брой Минимум 1 База данни на МИГ 

Сключени трудови или 
граждански договори с 

бенефициенти 

Анкето сред населението 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой Минимум 4 База данни на МИГ  0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 База данни на МИГ 0 0 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 778 000,00 

База данни на МИГ; 
Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Резултат 

Населени места, които 

се ползват от 

подобрените услуги 

 

Брой 

 

5 

Документи на проектите, 
отчети на 

бенефициентите,  

0 0 

Население, което се 
ползва от подобрената 

среда 

% от 

населениет
о на 

територият

а 

50% База данни на МИГ 

Документи на проектите 
 

0 0 

Брой създадени нови 

услуги 

Брой 2 База данни на МИГ; 
Досиета на проектите 

Протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.4 ОТ СМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 
мярката  

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

Проектни досиета 
 

0 0 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

120 000.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на проектите, 
отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 
проверки 

0 0 

Резултат 

Инвестиции в нови 

технически решения за 
предоставяне на 

услуги за населението 

Брой 2 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

0 0 

Населени места, 

ползващи се от новите 
услуги 

 

Брой  

 

 2 

База данни на МИГ 

Проектни досиета 
 

0 0 

Проекти, допринасящи 

за гарантиране на 
обществения ред и 

сигурност 

брой 2 База данни на МИГ 

Проектни досиета 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СМР   

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 
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Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 3 База данни на МИГ  0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 База данни на МИГ 0 0 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

190 000.00 

 

База данни на МИГ 
Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Резултат 

Общ брой на 

създадените работни 
места по време на 

изпълнението на 

проектите 

Брой  До 5 

Сключени договори 
Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Брой нови създадени 

туристически услуги, 
свързани с опазване и 

експониране на места 

с исторически, 
културен, природен 

или образователен 

интерес (еко пътеки, 
велоалеи, 

социализирани 
обекти), и т.н. 

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 21 ОТ СМР   

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 
мярката  

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 
мярката 

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
Проектни досиета 

0 0 

Общ обем на 
инвестициите  

Лв. 
45 700.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на проектите, 

отчети на 
бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Резултат 

Брой инициативи за 

опазване, съхранение и 

популяризиране на 
наследството на 

територията  

Брой Минимум 4 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

0 0 

Брой на участниците в 
различните видове 

инициативи 

 
Брой  

Мин 200 База данни на МИГ 
Проектни досиета 

Списъци с участници  

0 0 

Брой на населените 

места, включени в 
инициативите/подпом

огнатите проекти 

Брой 5 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

0 0 

 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

Опис на кореспонденцията с УО /МЗХГ/ за отчетния период  ВХ./ИЗХ. Дата: 

Писмо на МЗХ с изх. №91-345/27.02.2017 г., Прилагане на РДП, наш вх. 

№02/06.03.2017 г. 

 

06.03.2017 г. 

Писмо до МЗХ с Наш изх.№01/11.01.2017 г., вх. № на МЗХ 41-04-

2/13.01.2017  

11.01.2017 г 
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Писмо до МЗХ с Наш изх.№02/18.01.2017 г., дата на получаване в МЗХ 

20.01.2017 г. 

18.01.2017 г. 

Писмо до МЗХ с Наш изх.№03/30.01.2017 г., вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/31.01.2017 

30.01.2017 г 

Писмо до МЗХ наш изх..№05/13.02.2017 г., вх. № на МЗХ 19-19-2-

01/14.02.2017 Г. 

13.02.2017 г. 

Писмо на МЗХ с изх.№19-19-2-01-41/15.03.2017 г., одобрен ГД по М 19,4 

наш вх.№03/21.03.2017 

21.03.2017 г. 

Писмо на МЗХ с изх.№19-19-2-01-41/22.03.2017, заповед за одобрение на 

дейности по 19.4, наш вх.№04/28.03.2017 г. 

28.03.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№07/28.03.2017, дата на получаване в МЗХ: 

30.03.2017 г. 

28.03.2017 г. 

Писмо на МЗХ с изх.№19-19-2-01-41/13.04.2017, наш вх. №06/21.04.2017 г. 21.04.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№17/29.05.2017, вх.№ МЗХ:94-1393/41/31.05.2017 29.05.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№19/19.06.2017 19.06.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№20/21.06.2017, вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/23.06.2017 г. 

21.06.2017 г. 

Писмо на МЗХ с изх.№19-19-2-01-41/12.07.2017, наш вх. №12/18.07.2017 г. 18.07.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№23/07.07.2017, вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/10.07.2017 г. 

07.07.2017 г. 

Писмо на МЗХ с изх.№19-19-2-01-41/29.08.2017, наш вх.№14/01.09.2017 г. 01.09.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№33/28.09.2017, вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/29.09.2017 г. 

28.09.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№34/02.10.2017, вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/05.10.2017 г. 

02.10.2017 г. 

Писмо на МЗХ с изх.№19-19-2-01-41/11.10.2017, наш вх.№15/17.10.2017 г. 17.10.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№35/19.10.2017, вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/23.10.2017 г. 

19.10.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№37/23.11.2017, вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/24.11.2017 г. 

23.11.2017 г. 

Писмо ДО МЗХ с Наш изх.№39/24.11.2017, вх.№ МЗХ:19-19-2-01-

41/27.11.2017 г. 

24.11.2017 г. 

Опис на кореспонденцията с ДФЗ за отчетния период   ВХ./ИЗХ. Дата: 

Писмо на ДФЗ с изх. №01-162-6300/1254 от 28.12.2016 г., КЛ от проведена 

проверка на място, наш вх. №01/06.01.2017 г. 

 

06.01.2017 г. 

Писмо до ДФЗ с Наш изх.№01/11.01.2017 г., вх. № на ДФЗ 02-6300/15 на 

12.01.2017 г. 

11.01.2017 г 

Писмо до ДФЗ с Наш изх.№02/18.2017 г., дата на получаване в ДФЗ 

23.01.2017 г. 

18.01.2017 г 

До ДФЗ, заявка за плащане, с Наш изх.№04/30.01.2017 г. 30.01.2017 г 

Писмо на ДФЗ с изх. №01-6300/138 от 28.03.2017 г., заповед за одобрение на 

ФП, наш. вх. №05/28.03.2017 г. 

 

28.03.2017 г. 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№07/28.03.2017, дата на получаване в ДФЗ: 

31.03.2017 г. 

28.03.2017 г. 

Писмо на ДФЗ с изх. №01-6300/194 от 27.04.2017 г., Увед. Писмо, наш вх. 

№08/03.05.2017  

27.04.2017 г. 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№13/17.05.2017, ВХ. № ДФЗ: 02-160-2600/1782 

ОТ 17.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№14/22.05.2017, ВХ. № ДФЗ: 02-160-2600/1797 

ОТ 22.05.2017 г. 

22.05.2017 г. 
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Писмо на ДФЗ с изх. №01-6300/311 от 09.06.2017 г., Увед. Писмо, наш 

вх.№11/14.06.2017 г. 

14.06.2017 г. 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№21/21.06.2017, ВХ. № ДФЗ: 02-160-2600/1862 

ОТ 22.06.2017 г. 

21.06.2017 г. 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№22/27.06.2017, ВХ. № ДФЗ: 01-6300/311 ОТ 

28.06.2017 г. 

27.06.2017 г.. 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№27/31.07.2017, ВХ. № ДФЗ: 01-6300/311/6392 

ОТ 02.08.2017 г. 

31.07.2017 г. 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№28/02.08.2017, ВХ. № ДФЗ: 01-6300/412/6533 

ОТ 02.08.2017 г. 

02.08.2017, 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№29/09.08.2017, ВХ. № ДФЗ: 01-6300/422/8740 

ОТ 10.08.2017 г. 

09.08.2017, 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№30/10.08.2017, ВХ. № ДФЗ: 01-6300/311/3131 

ОТ 11.08.2017 г. 

10.08.2017, 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№32/15.08.2017, ВХ. № ДФЗ: 01-6300/311/0262 

ОТ 17.08.2017 г. 

15.08.2017, 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№34/02.10.2017, ВХ. № ДФЗ: 01-6300/3513/2262 

ОТ 05.10.2017 г. 

02.10.2017, 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№38/23.11.2017, ВХ. № ДФЗ: 02-6300/652/4022 

ОТ 24.11.2017 г. 

23.11.2017, 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№40/24.11.2017, ВХ. № ДФЗ: 02-6300/656/1562 

ОТ 27.11.2017 г. 

24.11.2017, 

Писмо ДО ДФЗ с Наш изх.№41/28.11.2017, ВХ. № ДФЗ: 02-160-2600/3282 

ОТ 28.11.2017 г. 

28.11.2017, 

 

14. Опис на приложения 

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

проектите 

20 стр. 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ 

инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, 

финансирани от ЕЗФРСР. 

20 стр. 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния 

период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

21 стр. 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния 

период в лева 

 

22 стр. 

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на 

споразумение за финансиране в лева 

 

22 стр. 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

24 стр. 

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

отчетния период в лева 

 

25 стр. 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от 

сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

26 стр. 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

27 – 28 стр. 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по 

мерки финансирани от ЕЗФРСР 

 

29 – 31 стр. 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели 

и по фондове 

32 стр. 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и 

по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

33 стр. 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през 

отчетния период в лева 

34 – 35 стр. 

CD – Доклад в електронен формат + таблици във EXCEL формт.   

 

 

Дата:  

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

/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, финансирани 

от: 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  25 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

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

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

отчетено; 

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

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

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

 

Индикатор Брой съгласно СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за периода 

на доклада 

Планиран брой съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от МИГ за 

периода от подписване на СВОМР 

Брой съгласно изплатени 

проекти за периода на 

доклада 

Брой съгласно изплатени 

проекти за периода от 

подписване на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 

минимум 2 населени места/ не е 

предвидена конкретна бройка на жители 
0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
% от населението на територията 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) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от 

мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г. 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 

7 на ПРСР 2014-2020 г. 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР) 

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

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на основни услуги на местно равнище за 

населението в селските райони, включително за отдих и 

културни дейности, както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

2 0 0 0 0 0 0 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) 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните 

идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ размер 

на разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена субсидия 

по заявления, 

подадени в МИГ 

Интензитет на 

заявената помощ, 

% 

Одобрен общ размер 

на разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от МИГ 

Заявен общ размер на 

разходите по проект 

към УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субсид

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" 

от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от 

ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

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

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 

2014 - 2020 г. 

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

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

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

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. 

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

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но 

са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

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

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на основни услуги 

на местно равнище за населението в селските 

райони, включително за отдих и културни дейности, 

както и на съответната инфраструктура” от 

мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

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

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

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

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните 

идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

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

Общо: 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявен общ размер 

на разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключе

ни 

договор

и 

ОСТАТЪК 
Процент на 

одобрение Изпла

тена 

субсид

ия 

колона 2 минус 

колона 11 

колона 11 

разделена на 

колона 2 

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

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 768 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 "Инвестиции 

в материални активи" от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ 

от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР за периода 

2014 - 2020 г. 

1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. 

778 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 

2014-2020 г. 

190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.4. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на основни услуги на 

местно равнище за населението в 

селските райони, включително за 

отдих и културни дейности, както и на 

съответната инфраструктура” от 

мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 700,00 0,00 0,00 

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и 

валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 

45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 700,00 0,00 0,00 

Общо: 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 933 700,00 0,00 0,00 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 2020  

Брой регистрирани 

проекти от кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

колона 15 

разделена на 

колона 2 

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

Приоритет 1. Развитие на 
устойчив бизнес на територията на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови и 

конкурентоспособна местна 
икономика.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Приоритет 2  Подобряване и 
съхраняване на природното, 

културно и историческо 
наследство на територията на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Приоритет 3 - Подобряване 

качеството на живот на 

територията на „МИГ Брезово, 
Братя Даскалови“ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Приоритет 4 - Изграждане, 

укрепване и интегриране на 

териториална общност „МИГ 
Брезово, Братя Даскалови“ чрез 

създаване на социален капитал на 

общността.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

………   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Общо:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/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. Развитие на 
устойчив бизнес на 

територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови и 
конкурентоспособна местна 

икономика.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 2  Подобряване и 

съхраняване на природното, 

културно и историческо 
наследство на територията на 

„МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 3 - Подобряване 

качеството на живот на 
територията на „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 4 - Изграждане, 

укрепване и интегриране на 
териториална общност „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 

чрез създаване на социален 
капитал на общността.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен бюджет 

на субсидията за 

целия период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрени

е 
Изплат

ена 

субсиди

я 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. Развитие на устойчив 

бизнес на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови и конкурентоспособна 
местна икономика.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

Приоритет 2  Подобряване и 

съхраняване на природното, културно и 

историческо наследство на територията 
на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

Приоритет 3 - Подобряване качеството 

на живот на територията на „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

Приоритет 4 - Изграждане, укрепване и 

интегриране на териториална общност 
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ чрез 

създаване на социален капитал на 

общността.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

Общо:                           
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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 

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; 
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 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; 

0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 
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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 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;  

0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 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 

 

 

 

 

 

 



Стр. 29 от 35 

 

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

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 

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 

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 
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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 

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 

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) 

0 0 

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) 

0 0 
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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) 

0 0 

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 

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 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПУБЛИЧНИ 12 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 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Публичен орган/ 
община 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ЧАСТНИ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ЕТ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Друго (ако е 

приложимо) ЗП - ФЛ и 
ЮЛ/ Змеделски 

кооперации 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ОБЩО:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 
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 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 933 700,00 0 0 

ПУБЛИЧНИ 1 133 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133 700,00 0 0 

МИГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

Публичен орган/ 

община 
1 088 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088 000,00 0 0 

НПО 45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 700,00 0 0 

други 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

ЧАСТНИ 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0 0 

Малко или средно 
предприятие 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 
форма) 

1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 0 0 

Физическо лице 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

ЕТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

Друго (ако е 
приложимо) ЗП - 

ФЛ и ЮЛ/ 

Змеделски 
кооперации 

690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801 100,00 #DIV/0! 0 

ОБЩО: 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801 100,00 #DIV/0! 0 

 

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

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявенат

а помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив 

за 

отхвър

ляне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

Изплатена 

субсидия 

субсидия от 

УО/ДФЗ 

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

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 4.1"Инвестиции в 

земеделски стопанства" от 
мярка 4 "Инвестиции в 

материални активи" от 

ПРСР за периода 2014 - 
2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“ 

от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и 
предприятия“ от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, 
подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в 
селските райони“ от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.5. „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 
и малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура” от мярка 
7 на ПРСР 2014-2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 



Стр. 35 от 35 

 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.4. „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 
разширяването на основни 

услуги на местно равнище за 

населението в селските 
райони, включително за 

отдих и културни дейности, 

както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 

7 на Регламент 1305/2013 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Мярка 21 „Съхраняване и 

развитие на местните 
идентичности и 

валоризиране на местното 

културно наследство на 
територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Общо:     0 0   0 0 0  0 0 0 0 0 

 

(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. 

 


