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2.  Списък на съкращенията, включени в доклада (нeприложимо). 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ. 

      През настоящият период  на отчитане, постигнатото пряко въздействие от изпълнението на 

стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” върху заинтересованите лица на 

територията на МИГ, се определя по броя и характера на одобрените за финансиране проектни 

предложения, сключените административни договори, изпълнените проекти, размера на 

одобрените инвестиции и изплатената субсидия. Показателни за това, са данните посочени в 

таблици 3, 4 и 11, приложения на настоящия доклад.  

      Въздействие от изпълнението на стратегията за ВОМР е постигнато спрямо представителите 

стопанския сектор на територията на МИГ в лицето на земеделските производители  и 

представителите на малкия бизнес, развиващи дейност в сферата на услугите. Трима 

земеделски производители, реализираха инвестиции в земеделските си стопанства, като 

одобрената субсидия  им  е изплатена от страна на ДФ „Земеделие”. Последното е показателно 

за успешното изпълнение на проектните предложения. Подкрепа за развитие на дейността, 

получи и един представител на малкия бизнес. В този сектор е изпълнено едно проектно 

предложение, чиито разходи до размера на одобрената безвъзмездна помощ са възстановени на 

бенефициента.  

     От друга страна, изпълнените от общините на територията на МИГ проекти, свързани  

изцяло  с инвестиции в изграждане, подобряване и обновяване на публична инфраструктура, 

оказва пряко въздействие върху широк кръг от местната общност. Община Любимец успешно 

приключи изпълнението на проект "Реконструкция и изграждане на дневен център за стари 

хора" и проект „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване в УПИ VIII, кв. 31 по 

плана на  с. Лозен за подобряване на културния живот  в Община Любимец“. На финален етап е 

и изпълнението на проект "Реконструкция на част от ул. „Волгоград”, в участъка от кръстовище 

с ул. „Пейо Яворов” - О.Т  277 до кръстовище с ул. „Раковска” – О.Т 537а и изграждане на 

прилежащ тротоар” на Община Ивайловград. 

      През отчетния период ДФ „Земеделие”, одобри за изпълнение три проектни предложения на 

Община Ивайловград, свързани с инвестиции в спортната инфраструктура и инфраструктурата 

за отдих и туризъм.   

 

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

наличие на такива (неприложимо). 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР. 

      Обща цел на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – 

Любимец – Ивайловград” за периода 2016 – 2020г., е: „Повишаване привлекателността и 

подобряване качеството на живот на жителите на общините Любимец и Ивайловград, чрез 

устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски сектор, създаване на възможности за 

развитие на бизнес и заетост на местното население, опазване на природните ресурси и 

изграждане на достъпна и модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни 

дадености и традиции и развитие на гражданското общество”.  

      В стратегията за ВОМР са изведени следните специфични цели: 

      Специфична цел 1: Развитие на устойчив и конкурентоспособен земеделски сектор. 

      Специфични подцели: 
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- Подпомагане на земеделските стопанства и земеделските производители чрез 

внедряване на нови технологии и техники, за достигане на съвременни европейски стандарти и 

качество на продукцията. 

- Възстановяване на съществуващи местни сортове и породи. 

- Повишаване конкурентоспособността на млекопреработвателния сектор за достигане на 

европейски стандарти. 

- Увеличаване на лозовите насаждения, както винени, така и десертни и разширяване на 

винопроизводството. 

- Развитие на алтернативно земеделие. 

- Създаване на местни марки и продукти. Изграждане на пазарна инфраструктура за 

пласмент и преработка на селскостопанската продукция, включително и пчелната. 

      Специфична цел 2:  Развитие на конкурентоспособен местен бизнес и занаятчийство, и 

развитие на туризма в региона. 

      Специфични подцели: 

- Повишаване възможностите за правене на бизнес и развитие на неземеделски дейности. 

- Създаване на възможности и предпоставки за развитие на занаяти. 

- Изграждане на инфраструктура и възможности за развитие на туризма в региона: 

възможности за развитие на културно-историческия и алтернативния туризъм; формиране на 

местен туристически продукт, осигуряващ „разпознаваемост” на туристическия пазар. 

- Създаване на нови икономически дейности и услуги, свързани с развитието на еко, 

селски, културен, риболовен туризъм. 

- Създаване на предпоставки за заетост на местното население, вкл. на хора с увреждания, 

жени, младежи и хора с различна етническа принадлежност. 

- Развитие на трансграничното сътрудничество с Гърция и Турция във всички сфери на 

социално-икономическия живот. 

      Специфична цел 3: Повишаване привлекателността на общините и подобряване на 

условията за живот на територията им. 

      Специфична подцел: Подобряване на обществената инфраструктура на територията на 

общините Любимец и Ивайловград. 

      Специфична цел 4: Изграждане на капацитет за управление на проекти на местната 

общност. 

      Специфични подцели: 

- Обучение на екипа на МИГ и на всички заинтересовани страни за процедурите,  

мониторинг, оценка, контрол и пр. 

- Участие в обучения, семинари, конференции и други събития на екипа на МИГ, 

членовете на УС, ОС и др., заинтересовани страни за изграждане на капацитет за развитие и 

управление на проекти, планове, стратегии. 

- Обмяна на опит за изграждане на капацитет. 

 

      Измерими индикатори за изпълнение на целите на стратегията за ВОМР на „МИГ – 

Любимец – Ивайловград” през настоящия период на отчитане, са броя и естеството на 

одобрените за финансиране от ДФ „Земеделие” проектни предложения, броя на изпълнените 

проекти и размера на осъществените инвестиции. В стратегията за ВОМР на МИГ е ясно 

изразена връзката: обща цел→приоритети→ специфични цели→ специфични подцели→ мерки. 

В това отношение, въз основа на данните посочени в таблици 6, 7 и 8, приложения на 

настоящия доклад, МИГ отчита изпълнение на Специфична цел 1 - Развитие на устойчив и 

конкурентоспособен земеделски сектор, Специфична цел 2 - Развитие на конкурентоспособен 
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местен бизнес и занаятчийство, и развитие на туризма в региона и Специфична цел 3 - 

Повишаване привлекателността на общините и подобряване на условията за живот на 

територията им, от стратегията за ВОМР. 

      По отношение изпълнението на Специфична цел 4 - Изграждане на капацитет за управление 

на проекти на местната общност от стратегията за ВОМР, следва да се отбележи, че през 

периода на отчитане МИГ проведе две еднодневни обучения на местни лидери, с цел 

придобиване на знания и умения за изпълнението на одобрени проекти, на тема: „Права и 

задължения на получателите на финансова помощ от стратегията за ВОМР, и специфични 

условия при възлагането на дейности и изпълнението на проекти”. 

       

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период. 

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

      Съгласно данните отразени в таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13. 

6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ. 

  При процедурите за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, МИГ спазва Редът за 

оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – 

Ивайловград”, приет с Решение №9 от 30.11.2017г., на Общото събрание на МИГ,  

съответстващ на  минималните изисквания по чл.41, ал.2 от ПМС № 161 и одобрената стратегия 

за ВОМР на МИГ; Наредба №22 от 14.12.2015г., на МЗХГ, Указанията на УО на ПРСР 2014-

2020г., по чл.37, ал.1 от ПМС №161/2016г. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма. 

      Приемите на проектни предложения по процедурите за подбор на проектни предложения по 

мерките от стратегията за ВОМР на МИГ, са осъществявани в съответствие със сроковете, 

определени в индикативната годишна работна програма за 2022г., публикувана на интернет 

страницата на МИГ. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати. 

      През отчетния период, са проведени две еднодневни обучение на местни лидери на тема: 

„Права и задължения на получателите на финансова помощ от стратегията за ВОМР, и 

специфични условия при възлагането на дейности и изпълнението на проекти”. Обученията се 

проведоха на 30.11.2022г., в офиса на МИГ, в град Любимец, и на 1.12.2022г., в град 

Ивайловград, в сградата на общината.  В обученията участваха общо 22 участника. По реда на 

чл.23, ал.2, от Наредба №1 от 22.01.2016г., МИГ е уведомила УО на ПРСР и ДФ „Земеделие” за 

датата и мястото на проведените събития.  

     Извън планираните и проведени публични събития през годината, информиране и 

методическа помощ на потенциални кандидати и заинтересовани лица е предоставяна от 

административния екип на МИГ в офиса на сдружението, чрез електронна кореспонденция или 

телефонни разговори.   

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор. 

      През отчетния период  поетапно бяха подготвени и обявени в ИСУН 2020 нови процедури 

за приеми на проектни предложения по мерки от СВОМР. В съответствие с обявените срокове 

за прием на проектни предложения по съществуващи процедури на МИГ, в периода на 

настоящия доклад е осъществена и оценка на проекти. 

      В началото на отчетния период, МИГ извърши оценка на две проектни предложения (ПП с 

рег. № BG06RDNP001-19.173-0013 и ПП с рег. № BG06RDNP001-19.173-0014) регистрирани  в 
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обявения период на прием, с краен срок за кандидатстване – 29.12.2021г., по процедура с код в 

ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) - 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от 

стратегията за ВОМР на МИГ. Съгласно оценителния доклад на КППП при МИГ от 

10.02.2022г., (по оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.173-S5) и двете 

проектни предложения се одобряват и предлагат за финансиране.  

      Извършена е оценка и на ПП с рег. № BG06RDNP001-19.539-0001, регистрирано на 

29.12.2021г., по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.539 по Мярка 4 (код на 

мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от стратегията за 

ВОМР на МИГ. Съгласно оценителния доклад на КППП при МИГ от 20.01.2022г., (по 

оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.539-S1)  проектното предложение е 

одобрено и предложено за финансиране.  

      Обявени в ИСУН 2020 нови процедури за приеми на проектни предложения по мерки от 

СВОМР, за разполагаеми бюджети: 

 На 29.04.2022г., е обявена процедура за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 - 

BG06RDNP001-19.639 по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) - „Инвестиции в 

преработващия сектор“ от стратегията за ВОМР. Процедурата е обявена с два крайни срок за 

прием на проектни предложения – 29.08.2022г., и 29.12.2022г., и бюджет на приема – 136 900,26 

лева, съставляващ освободен финансов ресурс (в резултат на прекратен договор за БФП № 

BG06RDNP001-19.120-0002-C01 от 30.04.2020г.) от бюджета по Мярка 2 от стратегията. В 

периода на втория краен срок за кандидатстване, е регистрирано едно проектно предложение, 

чиято оценка стартира на 30.12.2022г., (оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - 

BG06RDNP001-19.639-S1). 

 На 15.06.2022г., е обявена процедура за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 - 

BG06RDNP001-19.645 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР. Процедурата е обявена с два 

крайни срока за прием на проектни предложения – 31.08.2022г., и 29.12.2022г., и бюджет на 

приема – 802 622,41 лева. По процедурата не са регистрирани проектни предложения. Преди 

изтичане на втория краен срок за кандидатстване, същия е удължен до 31.01.2023г. 

 На 25.07.2022г., е обявен прием на проектни предложения по процедура за подбор на 

проекти с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-

2020г. – 6.4.) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“ от стратегията за ВОМР, с няколко крайни срока за  кандидатстване и бюджет на 

процедурата - 445 102,82  лева. В периода на първия краен срок за прием, който е до 

20.11.2022г., са регистрирани две проектни предложения, чиято оценка стартира от МИГ на 

21.11.2022г. 

      Във връзка с обявените приеми на проектни предложения, чрез публикации в местни 

регионални медии и интернет страницата на сдружението, МИГ информира потенциалните 

кандидати и заинтересованите лица за условията и сроковете за кандидатстване.  

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ. 

      „МИГ – Любимец – Ивайловград”  поддържа деловодната система на хартия, чрез воденето 

на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на 

сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като решения на 
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управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени 

договори и др. Сдружението разполага с архивно помещение, оборудвано с метален шкаф, 

където съхранява документацията си. 

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

на електронната страница на МИГ. 

 За информиране на заинтересованите лица и осигуряване на публичност при 

изпълнението на стратегията за ВОМР, МИГ използва интернет страницата на сдружението 

http://mig.lyubimets.org, на която се публикува информация по чл.86, ал.2 от Наредба №22, 

важни съобщения, относно изпълнението на стратегията за ВОМР, подбора на проектни 

предложения по процедурите на МИГ, покани за предстоящи публични събития и др.  

 През отчетния период са създадени и отразени 7 публикации в електронни издания, с цел  

популяризиране дейността на МИГ и напредъка в изпълнението на стратегията за ВОМР, както 

следва:  

 В електронната медия http://sakarnews.info :  

На 29.04.2022г. - Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в 

ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.639. 

На 16.06.2022г.  - Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в 

ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.645. 

На 09.07.2022г.  – Статия „Мести производители показаха свои продукти в центъра на 

Любимец”. 

На 25.07.2022г.  - Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в 

ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.654. 

На 29.07.2022г.  – Статия „Поредния успешно изпълнен проект по линия на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец - 

Ивайловград“. 

 В електронната медия https://e-svilengrad.com/ : 

      На 15.06.2022г. - Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в 

ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.645. 

      На 25.07.2022г.  - Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор с код в 

ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.654. 

 За популяризиране дейността на МИГ и изпълнението на стратегията за местно развитие, 

са изработени рекламни материали, които се разпространяват сред местното население, 

предоставят се на бенефициенти и кандидати по стратегията за ВОМР:  

 трисекционни стенни календари – 300 броя;  

 рекламни метални химикали – 500 броя;  

 рекламни картонени папки – 200 броя;  

 текстилни торби – 300 броя;  

 флаш памет 8 GB – 400 броя; 

 преносима мобилна батерия с капацитет 2200 mAh – 400 броя;  

 сгъваем туристически стол – 200 броя;  

 информационен банер и информационна табела. 

      Изготвените рекламни материали са брандирани с име и лого на МИГ и останалите 

изисквания за публичност, съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.  

 На 8.07.2022г., на площад „Трети март” в град Любимец се проведе „Празник на 

местното производство, традиции и култура” на „МИГ – Любимец – Ивайловград”. 

Осъществени са всички одобрени съпътстващи дейности – изготвен е сценарий, в съответствие 

http://mig.lyubimets.org/
http://sakarnews.info/
https://e-svilengrad.com/
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с предварително обявена празнична програма, осигурени бяха водещ, озвучаване, техническо 

обезпечаване (осветление, сцена, ограждения), шатри, маси и столове, участие на местен 

известен изпълнител и шеф готвач. Празника включваше изложение на традиционни местни 

продукти, конкурс за динята, забавни игри и викторина, музикална програма с участие на 

местни самодейни състави.  Като нова инициатива за популяризиране на МИГ и изпълняваната 

стратегия за ВОМР, неприлагана до сега на територията, празника събра много хора, 

включително и участници, и остави широк отзвук в местната общественост.  

 

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. 

     Действията на „МИГ – Любимец – Ивайловград” по осъществяване на мониторинг на  

изпълнението на административните договори, се изразяват в наблюдение от служителите на 

МИГ на действията на бенефициентите по изпълнение на проектните предложения в ИСУН 

2020. С бенефициентите по административните договори, се провеждат и индивидуални 

консултации, относно стъпките, които следва да бъдат извършени в процеса на изпълнение на 

проектните предложения и сроковете, които следва да бъдат спазени. В случай на 

необходимост, МИГ подпомага методически получателите на финансова помощ и оказва 

необходимото съдействие, във връзка със законосъобразното и правилно изпълнение, и 

отчитане на проектите. През отчетния период от страна на бенефициенти са поставени  въпроси 

по изпълнението на договорите и проектните предложения, които са извън компетенциите на 

МИГ. В тези случаи МИГ е съдействала  на бенефициентите за получаването на насоки  и 

указания за процедиране по конкретния казус от ДФ „Земеделие” (чрез запитвания по 

електронна поща или телефон). В рамките на отчетния период, административния екип на МИГ 

осъществи посещения на място на изпълнени проектни предложения с реализирани 

инвестиции, така също и на проектни предложения, които са в процес на изпълнение.  

     В обхвата на мониторинга на изпълнението на договорите и подкрепените проектни 

предложения, за проследява процеса на цялостно изпълнение на СВОМР – цели, резултати и 

заложени индикатори,  МИГ събира, систематизира и анализира информация и за статуса на 

всички проектни предложения, предложени на финансиране по линия на СВОМР.  

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им (неприложимо). 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР  (неприложимо). 

  

8. Управление на Местната инициативна група. 

8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо). 

8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо). 

8.3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо). 

8.4. Промяна на други служители на МИГ (неприложимо). 

8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ. 

      През 2022 година, е извършена промяната в състава на колективния върховен орган на 

„МИГ – Любимец – Ивайловград”. На редовно заседание, проведено на 24.11.2022г., с решение 

№44, общото събрание на МИГ прие за членове: „Стойкова консулт 73” ЕООД, ЕИК 

207124223, със седалище и адрес на управление: град Любимец, ул. „Хаджи Димитър” №2, 

представлявано от Валентина Христова Стойкова, като представител на стопанския сектор и 

Народно читалище „Просвета – 1925”, ЕИК 000893975, със седалище и адрес на управление: 

село Лозен, общ. Любимец, представлявано от Христо Митков Янъков – секретар, като 
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представител на нестопанския сектор. Същевременно прие за прекратено по реда на чл.21, т.1 

от Устава на МИГ, членството на „Стойкоф2” ЕООД и сдружение Ловно рибарско дружество 

„Сокол”. С извършената промяна е запазен както численият състав от 11 членове, така и 

структурния състав на колективния върховен орган на МИГ по отношение на делът на 

представителите на публичния сектор, на  представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор, в съответствие с изискването на чл.12, ал.1, т.5 от 

Наредба №22 от 14.12.2015г. Извършената промяна е заявена пред УО на ПРСР, с писмо с изх. 

№70 от 25.11.2022г., на МИГ.  

8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (неприложимо).  

8.7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо). 

8.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо). 

 

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

      На основание Заповед РД09-1026/20.10.2021г., на Ръководителя на УО на ПРСР, с която е 

утвърден нов финансов план на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, във 

връзка със  заявление №19-19-2-01-35/17.09.2021г., на МИГ е сключено Допълнително 

споразумение №РД 50-149 от 2.03.2022г., към Споразумение №РД 50-149 от 21.10.2016г., за 

изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ. 

      Допълнителното споразумение, урежда промяната на бюджета на стратегията/бюджет по 

ПРСР (ЕЗФРСР), който от 2 933 745,00 лева се увеличава на 3 732 745,00 лева. За текущи 

разходи и популяризиране (ЕЗФРСР) е утвърден нов бюджет в размер на 1 091 915,00 лева. 

Изменен е и крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за 

ВОМР, до 30 юни 2025г.  

 

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. 

      През 2022г., не са проведени посещения на място от страна на представители на УО на 

ПРСР или ДФЗ. 

 

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. 

     Съгласно данните, отразени в таблици 1, 2, 9 и 10, както и в таблици от 14 до 18, приложени 

към настоящият доклад, за отчитане изпълнението на допълнителни/специфични индикатори от 

стратегията за ВОМР на МИГ. 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (неприложимо).  

 

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

отчетния период. 

Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.  

№ Регистрационен номер/ дата/ пояснение. 

1 Изх. №4 от 18.01.2022г./ Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2021г., на МИГ. 

2 Изх. №5 от 27.01.2022г./ Приключена работа на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.539-S1. 

3 Вх. №6 от 08.02.2021г. (№91-96/04.02.2022г.)/ Поддържане на база данни/регистри на 

МИГ, необходими за проследяване изпълнението на СВОМР. 
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4 Изх. №7 от 14.02.2022г./ Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2021г., на МИГ. 

5 Вх. №8 от 15.02.2022г. (№19-19-2-01-35/15.02.2022г.)/Допълнителна информация по 

заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022г., по подмярка 19.4. 

6 Изх. №10 от 21.02.2022г./ Приключена работа на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.173-S5. 

7 Изх. №16 от 02.03.2022г./Представяне на допълнителна информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2022г., по подмярка 19.4. 

8 Вх. №18 от 21.03.2022г. (№19-19-2-01-35/16.03.2022г.)/ Одобрение на годишен доклад за 

извършените дейности през 2021г., по подмярка 19.2. 

9 Вх. №19 от 21.03.2022г. (№19-19-2-01-35/15.03.2022г.)/ Допълнително споразумение №РД 

50-149/02.03.2022г. 

10 Изх. №20 от 24.03.2022г./ Проект на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН – 

BG06RDNP001-19.639. 

11 Вх. №24 от 30.03.2022г. (№19-19-2-01-35/25.03.2022г.)/ Изпращане на Заповед за 

определяне на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4. 

12 Вх. №27 от 06.04.2022г. (№19-19-2-01-35/1.04.2022г.)/ Заповед за одобрен годишен 

бюджет на финансова помощ по подмярка 19.4., за 2022г. 

13 Изх. №29 от 14.04.2022г./ Проект на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН – 

BG06RDNP001-19.645. 

14 Изх. №30 от 15.04.2022г./ Промяна на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН – 

BG06RDNP001-19.173. 

15 Вх. №32 от 03.05.2022г. (№19-19-2-01-35/27.04.2022г.)/ Одобрение на годишен доклад за 

извършените дейности през 2021г., по подмярка 19.4. 

16 Изх. №33 от 17.05.2022г./ Допълнителна информация по проекта на процедура за подбор 

на проекти с код в ИСУН – BG06RDNP001-19.645. 

17 Изх. №40 от 02.06.2022г./ Допълнителна информация по проекта на процедура за подбор 

на проекти с код в ИСУН – BG06RDNP001-19.645. 

18 Изх. №44 от 17.06.2022г./ Проект на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН – 

BG06RDNP001-19.654. 

19 Изх. №45 от 21.06.2022г./Уведомяване по реда на чл.23, ал.2 от Наредба №1 от 

22.01.2016г., за провеждането на публично събитие на МИГ. 

20 Изх. №49 от 18.07.2022г./ Допълнителна информация по проекта на процедура за подбор 

на проекти с код в ИСУН – BG06RDNP001-19.654. 

21 Изх. №51 от 28.09.2022г./Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 

2023г., по подмярка 19.4. 

22 Изх. №54 от 03.11.2022г./ Покана за наблюдение работа на КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.654. 

23 Изх. №55 от 8.11.2022г./Уведомяване по реда на чл.23, ал.2 от Наредба №1 от 

22.01.2016г., за провеждането на публични събития на МИГ. 

24 Изх. №70 от 25.11.2022г./ Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ. 

25 Изх. №75 от 09.12.2022г./ Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по 

процедура за подбор на проекти с код в ИСУН – BG06RDNP001-19.645. 

26 Изх. №76 от 29.12.2022г./ Покана за наблюдение работа на КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.639. 

Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие” 

№ Регистрационен номер/ дата/ пояснение. 
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1 Изх. №1 от 04.01.2022г. /Молба за промяна на АД №BG06RDNP001-19.092-0010-

C01/05.05.2021г. 

2 Вх. №2 от 05.01.2022г. (Изх. №01-6300/1720 от 29.12.2021г.)/Придружително писмо –

покана за сключване на АД №BG06RDNP001-19.173-0010-C01. 

3 Вх. №3 от 12.01.2022г. (Изх. №01-6300/10 от 07.01.2022г.)/Решение 

№26/19/4/0/00024/3/16/03/01 за изплащане на финансова помощ. 

4 Изх. №5 от 27.01.2022г./ Приключена работа на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.539-S1. 

5 Изх. №10 от 21.02.2022г./ Приключена работа на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.173-S5. 

6 Изх. №11от 21.02.2022г./ Промяна на Административен договор  №BG06RDNP001-

19.072-0002-С01/18.05.2020г. 

7 Вх. №13 от 23.02.2022г. (Изх. №01-6500/679 от 21.02.2022г.)/Уведомително писмо за 

сключване на допълнително споразумение по АД № BG06RDNP001-19.092-0011-C01. 

8 Вх. №15 от 25.02.2022г. (Изх. №01-6500/723 от 22.02.2022г.)/ Уведомително писмо за 

сключване на допълнително споразумение по АД № BG06RDNP001-19.092-0010-C01. 

9 Изх. №17 от 04.03.2022г./  Представяне на застрахователна полица за активи по подмярка 

19.4. 

10 Изх. №22 от 29.03.2022г./  Представяне на застрахователна полица за активи по подмярка 

19.4. 

11 Изх. №23 от 29.03.2022г./  Представяне на застрахователна полица за активи по подмярка 

19.4. 

12 Вх. №25 от 31.03.2022г. (Изх. №01-0800/833 от 28.03.2022г.)/Решение 

№43/19/2/7.2/1/00148/3/01/ 03/01 за изплащане на финансова помощ по АД 

№BG06RDNP001-19.072-0003 от 21.01.2020г. 

13 Вх. №26 от 05.04.2022г. (Изх. №01-2600/1983 от 1.04.2022г.)/Уведомително писмо за 

одобрена промяна на АД №BG06RDNP001-19.120-0007 от 9.02.2021г. 

14 Вх. №28 от 06.04.2022г. (№01-2600/2019 от 04.04.2022г.)  

Решение №43/19/2/4.1/5/00619/3/01/03/01  за изплащане на финансова помощ по АД 

№BG06RDNP001-19.092-0012-C01. 

15 Вх. №31 от 29.04.2022г. (№01-0800/1202 от 29.04.2022г.)/ Уведомително писмо за 

одобрена промяна на АД №BG06RDNP001-19.072-0002-C01. 

16 Вх. №35 от 23.05.2022г. (Изх. №01-6300/597 от 18.05.2022г.)/ Решение 

№26/19/4/0/00024/3/17/03/01 за изплащане на финансова помощ. 

17 Вх. №36 от 30.05.2022г. (Изх. №01-0800/1839 от 25.05.2022г.)/ Уведомително писмо за 

връщане на запис на заповед  №26/19/4/0/00024/3/17/10/01. 

18 Вх. №42 от 13.06.2022г. (Изх. №01-6300/787 от 09.06.2022г.)/ Решение 

№26/19/4/0/00024/1/06/03/01 за изплащане на финансова помощ. 

19 Изх. №43 от 16.06.2022г./  Представяне на застрахователна полица за активи по подмярка 

19.1. 

20 Изх. №45 от 21.06.2022г./Уведомяване по реда на чл.23, ал.2 от Наредба №1 от 

22.01.2016г., за провеждането на публично събитие на МИГ. 

21 Вх. №46 от 27.06.2022г. (Изх. №01-6300/851 от 21.06.2022г.)/Одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.525-S1. 

22 Изх. №47 от 2.07.2022г. / Представяне на списък с планираните, в процес на провеждане и 

проведени обществени поръчки за календарната 2022г. 
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23 Изх. №48 от 06.07.2022г./  Представяне на застрахователна полица за активи по подмярка 

19.4. 

24 Изх. №50 от 07.09.2022г./  Представяне на застрахователни полици за активи по подмярка 

19.4. 

25 Вх. №52 от 25.10.2022г. (Изх. №01-6300/1313 от 24.10.2022г.)/Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-19.173-S5. 

26 Изх. №53 от 31.10.2022г./ Представяне на разяснения и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.173-S5. 

27 Изх. №55 от 8.11.2022г./Уведомяване по реда на чл.23, ал.2 от Наредба №1 от 

22.01.2016г., за провеждането на публични събития на МИГ. 

28 Вх. №56 от 10.11.2022г. (№01-2600/6346 от 07.11.2022г.)  

Решение №43/19/2/4.1/10/00812/3/01/03/01  за изплащане на финансова помощ по АД 

№BG06RDNP001-19.092-0015-C01. 

29 Вх. №57 от 10.11.2022г. (Изх. №01-6300/1391 от 07.11.2022г.)/Уведомително писмо за 

отстраняване на нередовности №26/19/4/0/00024/3/19/02/01.  

30 Изх. №58 от 14.11.2022г./ Представяне на разяснения и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.539-S1. 

31 Вх. №65 от 16.11.2022г. (№01-2600/6473 от 11.11.2022г.)  

Решение №43/19/2/6.4.1/1/00426/3/01/03/01  за изплащане на финансова помощ по АД 

№BG06RDNP001-19.173-0009-C01. 

32 Изх. №66 от 17.11.2022г. /Отговор на уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности №26/19/4/0/00024/3/19/02/01.  

33 Изх. №68 от 22.11.2022г./ Представяне на разяснения и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.539-S1. 

34 Вх. №69 от 23.11.2022г. (№01-6500/5946 от 21.11.2022г.)  

Решение №43/19/2/4.1/3/00707/3/01/03/01  за изплащане на финансова помощ по АД 

№BG06RDNP001-19.092-0011-C01. 

35 Вх. №71 от 30.11.2022г. (Изх. №01-6300/1523 от 28.11.2022г.)/Одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.173-S5. 

36 Изх. №72 от 08.12.2022г./ Представяне на документи по проектно предложени 

BG06RDNP001-19.173-0014. 

37 Вх. №73 от 08.12.2022г. (Изх. №01-6300/1569 от 06.12.2022г.)/ Решение 

№26/19/4/0/00024/3/18/03/01 за изплащане на финансова помощ. 

38 Вх. №74 от 08.12.2022г. (Изх. №01-6300/1571 от 06.12.2022г.)/ Решение 

№26/19/4/0/00024/3/19/03/01 за изплащане на финансова помощ. 

 

14. Опис на приложения. 

Към настоящия доклад се прилагат попълнени таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 

Прилагат се и таблици 14,15,16,17 и 18 за отчитане изпълнението на допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на „МИГ- Любимец – Ивайловград”. 

 

Дата: 13.02.2023г. 

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ ................................... 

Председател на Управителния съвет и  

представляващ „МИГ – Любимец – Ивайловград”
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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 
ЕЗФРСР 

83 2 1 16 8 3 0 7 2 

*Пояснение на МИГ: Посочения брой работни места, планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР, не включва 

планираните работни места по оттеглени след одобрение от МИГ заявления, и прекратен административен договор. 
 

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. 

5000 6500 29257 9908 9908 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР. 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 
период 

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

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

Мерки, 
финансирани 
от ПРСР 2014 
- 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

               

Мярка 1 (код 

на мярката по  
ПРСР 2014 - 
2020г. – 4.1) 16 0 16 0 11 0 11 0 9 0 9 56,25 3 5 31,25 

Мярка 2 (код 
на мярката по 
ПРСР 2014 - 
2020г. - 4.2) 10 1 8 0 3 0 3 0 3 0 3 30,00 1 1 10,00 

Мярка 3 (код 

на мярката по 
ПРСР 2014 - 
2020г. – 6.4) 15 2 16 2 11 2 11 1 6 2 5 33,33 1 2 13,33 

Мярка 4 (код 
на мярката по 
ПРСР 2014 - 
2020г. – 7.2) 7 0 5 1 5 1 5 1 5 0 4 57,14 3 4 57,14 

Мярка 5 (код 
на мярката по 
ПРСР 2014 - 
2020г. – 7.5) 10 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 20,00 0 0 0,00 

Общо: 58 3 47 3 32 3 32 4 25 4 23 39,66 8 12 20,69 

 
От 11 броя заявления одобрени от МИГ и внесени в ДФЗ, 1 е оттеглено от кандидата след одобрение от МИГ,  1 е одобрено от МИГ като резерва. 

От 3 броя сключени договора по Мярка 2 (код на мрката по ПРСР 2014-2020г. - 4.2.), 1 е прекратен с Решение на ДФЗ (АД №BG006RDNP001-19.120-0002-С01). Действащи договори 
по мярката - 2. 
От 5 броя сключени договора по Мярка 3 (код на мрката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.), 3 са прекратени по искане на бенефициента. Действащи договори по мярката - 2.  
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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 

разходит

е по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР): 

          

Мярка 1 (код на мярката по  
ПРСР 2014 - 2020г. – 4.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130974,58 

Мярка 2 (код на мярката по 
ПРСР 2014 – 2020г. – 4.2) 273500,00 136750,00 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Мярка 3 (код на мярката по 
ПРСР 2014 – 2020г. – 6.4) 370582,50 259407,74 70,00 236575,73 144573,06 236575,73 144573,06 105 149,73 52574,86 84988,16 

Мярка 4 (код на мярката по 
ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2) 0,00 0,00 0,00 61100,00 61100,00 61100,00 61100,00 60900,00 60900,00 430988,36 

Мярка 5 (код на мярката по 

ПРСР 2014 - 2020г. – 7.5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293005,00 293005,00 0,00 

Общо: 644082.50 396157.74  297675.73 205673.06 297675.73 205673.06 459054.73 406479.86 646951.10 

 

 

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 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 
ПРСР 2014 - 
2020г.(ЕЗФРСР) 

             

Мярка 1 (код 
на мярката по  
ПРСР 2014 - 
2020г. – 4.1) 880123,50 2776792,62 1631005,75 1772006,82 1047433,57 1772006,82 1047433,57 1419519,08 831145,00 831145,00 48978,50 94,44 460775,08 

Мярка 2 (код 
на мярката по 291 613,96 1581604,32 790802,16 583227,93 291613,96 583227,93 291613,96 583227,93 291613,96 154713,96 136900,00 53,05 18333,74 
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ПРСР 2014 - 

2020г. - 4.2) 

Мярка 3 (код 
на мярката по 
ПРСР 2014 - 
2020г. – 6.4) 881884,04 2331573,42 1558502,33 1437949,97 948516,00 1437949,97 948516,00 701928,89 439984,19 160828,16 721055,88 18,24 160826,99 

Мярка 4 (код 
на мярката по 

ПРСР 2014 - 
2020г. – 7.2) 1385749,00 644972,63 644972,63 644972,63 644972,63 644972,63 644972,63 582926,59 582926,59 522026,59 863722,41 37,67 477766,56 

Мярка 5 (код 
на мярката по 
ПРСР 2014 - 
2020г. – 7.5) 293374,50 293250,00 293250,00 293250,00 293250,00 293250,00 293250,00 293005,00 293005,00 293005,00 369,50 99,87 0,00 

Общо: 3732745,00 7628192,99 4918532,87 4731407,35 3225786,16 4731407,35 3225786,16 3580607,49 2438674,74 1961718,71 1771026,29 52,55 1117702,37 

 
През 2021 г., е прекратен АД №BG06RDNP001-19.120-0002 от 30.04.2020г., с БФП 136 900 лв., и стойността му не е включена в стойността на сключените договори. 

През 2022г., са прекратени: АД №BG06RDNP001-19.173-0002 с БФП 59 808 лв., АД №BG06RDNP001-19.173-0006 с БФП 71 573,17 лв., и АД №BG06RDNP001-19.173-0010 с БФП 95 
200 лв., чиято обща стойност на БФП не е включена в посочената стойност на сключените договори. 

 

 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

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

Приоритет І 
Повишаване на 
конкурентноспособността 
на земеделския сектор в 
региона, като се възродят 

традициите и се внедрят в 
производството нови 
техники и технологии и 
иновативни практики, 
щадящи околната среда и 
природа, включително 
развитие на биологично 
земеделие. 

16 0 16 0 11 0 11 0 9 0 9 56,25 3 5 31,25 
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(Съгласно СВОМР към 

Приоритет  I е адресирана 
мярка 1 - код на мярката 
по  ПРСР 2014 - 2020г. – 
4.1.) 

Приоритет ІІ 
Развитие на 
конкуренстноспособен 

местен бизнес и 
занаятчийство, 
повишаване 
възможностите за заетост 
и устойчив туризъм с 
акцент чиста околна 
среда и популяризиране 
красотата на местната 
природа. 

(Съгласно СВОМР към 
Приоритет II  са 
адресирани мярка 2 -код 
на мярката по ПРСР 2014 
- 2020г. - 4.2. и мярка 3 - 
код на мярката по ПРСР 
2014 - 2020г. - 6.4.) 

25 3 24 2 14 2 14 1 9 2 8 32,00 2 3 12,00 

Приоритет ІІІ 
Подобряване 
инфраструктурата, 
жизнената среда и 
качеството на живот на 
жителите на общините 
Любимец и Ивайловград. 
(Съгласно СВОМР към 

Приоритет III  са 
адресирани мярка 4 -код 
на мярката по ПРСР 2014 
- 2020г. - 7.2. и мярка 5 - 
код на мярката по ПРСР 
2014 - 2020г. - 7.5.) 

17 0 7 1 7 1 7 3 7 2 6 35,29 3 4 23,53 

Приоритет ІV 
Изграждане на капацитет 

за управление на проекти 
на местната общност. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Общо: 58 3 47 3 32 3 32 4 25 4 23 39,66 8 12 20,69 
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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 

заявления, 

подадени 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 І 
Повишаване на 
конкурентноспособността на 
земеделския сектор в 
региона, като се възродят 
традициите и се внедрят в 

производството нови 
техники и технологии и 
иновативни практики, 
щадящи околната среда и 
природа, включително 
развитие на биологично 
земеделие. 
(Съгласно СВОМР към 

Приоритет  I е адресирана 
мярка 1 - код на мярката по  
ПРСР 2014 - 2020г. – 4.1.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130974,58 

Приоритет ІІ 
Развитие на 
конкуренстноспособен 
местен бизнес и 
занаятчийство, повишаване 

възможностите за заетост и 
устойчив туризъм с акцент 
чиста околна среда и 
популяризиране красотата на 
местната природа. 
(Съгласно СВОМР към 
Приоритет II  са адресирани 

мярка 2 -код на мярката по 

ПРСР 2014 - 2020г. - 4.2. и 
мярка 3 - код на мярката по 
ПРСР 2014 - 2020г. - 6.4.) 

644082,50 396157,74 61,50 236575,73 144573,06 236575,73 144573,06 105149,73 52574,86 84988,16 

Приоритет ІІІ 
Подобряване 
инфраструктурата, 
жизнената среда и 

качеството на живот на 

0,00 0,00 0,00 61100,00 61100,00 61100,00 61100,00 353905,00 353905,00 430988,36 
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жителите на общините 

Любимец и Ивайловград. 
(Съгласно СВОМР към 
Приоритет III  са адресирани 

мярка 4 -код на мярката по 
ПРСР 2014 - 2020г. - 7.2. и 
мярка 5 - код на мярката по 
ПРСР 2014 - 2020г. - 7.5.) 

Приоритет ІV 
Изграждане на капацитет за 
управление на проекти на 
местната общност. 

  

 

      

 

Общо: 644082,5 396157,74   297675,73 205673,06 297675,73 205673,06 459054,73 406479,86 646951,1 

 

 

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 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

към МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет І 
Повишаване на 
конкурентноспособността 

на земеделския сектор в 
региона, като се възродят 
традициите и се внедрят в 
производството нови 
техники и технологии и 
иновативни практики, 
щадящи околната среда и 
природа, включително 

развитие на биологично 
земеделие. 
(Съгласно СВОМР към 
Приоритет  I е адресирана 
мярка 1 - код на мярката 
по  ПРСР 2014 - 2020г. – 
4.1.) 

880123,50 2776792,62 1631005,75 1772006,82 1047433,57 1772006,82 1047433,57 1419519,08 831145,00 831145,00 48978,50 
            

94,44      
460775,08 

Приоритет ІІ 

Развитие на 
конкуренстноспособен 

1173498,00 3913177,74 2349304,49 2021177,9 1240129,96 2021177,9 1240129,96 1285156,82 731598,15 315542,12 857955,88 
            

26,89      
179160,73 
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местен бизнес и 

занаятчийство, 
повишаване 
възможностите за заетост 
и устойчив туризъм с 
акцент чиста околна 
среда и популяризиране 
красотата на местната 
природа. 

(Съгласно СВОМР към 
Приоритет II  са 
адресирани мярка 2 -код 
на мярката по ПРСР 2014 
- 2020г. - 4.2. и мярка 3 - 
код на мярката по ПРСР 
2014 - 2020г. - 6.4.) 

Приоритет ІІІ 

Подобряване 
инфраструктурата, 
жизнената среда и 
качеството на живот на 
жителите на общините 
Любимец и Ивайловград. 
(Съгласно СВОМР към 
Приоритет III  са 

адресирани мярка 4 -код 
на мярката по ПРСР 2014 
- 2020г. - 7.2. и мярка 5 - 
код на мярката по ПРСР 
2014 - 2020г. - 7.5.) 

1679123,50 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 875931,59 875931,59 815031,59 864091,91 
            

48,54      
477766,56 

Приоритет ІV 
Изграждане на капацитет 

за управление на проекти 
на местната общност. 

             

Общо: 
3732745,00 7628192,99 4918532,87 4731407,35 3225786,16 4731407,35 3225786,16 3580607,49 2438674,74 1961718,71 1771026,29 

           

52,55      1117702,37 

 

През 2021 г., е прекратен АД №BG06RDNP001-19.120-0002 от 30.04.2020г., с БФП 136 900 лв., и стойността му не е включена в стойността на 

сключените договори. През 2022г., са прекратени: АД №BG06RDNP001-19.173-0002 с БФП 59 808 лв., АД №BG06RDNP001-19.173-0006 с БФП 71 
573,17 лв., и АД №BG06RDNP001-19.173-0010 с БФП 95 200 лв., чиято обща стойност на БФП не е включена в посочената стойност на сключените 

договори. 
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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 

 
 

 
2 
 

 
 

0 0 130974,58 

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; 

2 1 0 144573,06 52574.86 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

1 3 5 61100,00 353905,00 635076,52 

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  1 1 0 61100,00 60900,00 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/  

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 8 

За мярката за 
сътрудничество (член 
35 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, където 
е приложимо 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, горското 
стопанство и научноизследователската дейност и 
иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 
показатели  

Проекти за сътрудничество по 
мярката за сътрудничество 
(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

 
 

За мярка 1.1 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 
обучения 

   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 
8.1 до 8.4, 17.1 и др. 
подобни на тях, 
включени в 
стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички 
региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии и устойчивото 
управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването 
на пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

 3 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички 
региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии и устойчивото 
управление на горите 

2B 

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

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 
стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, групи на 
производителите и организации и 
междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 
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P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското 
стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

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

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

 
 

 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

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

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  
(Отнася се за площта, 
обхваната от инвестиции за 
напояване) 

  

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

инвестиционни 
мерки, включени в 
стратегията за ВОМР 
 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5B 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

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

 
430988,36 
лева 
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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 

5C 

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

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 
(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

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

Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

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

Брой на подпомаганите 
животински единици (ЖЕ) 

  

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

P5 

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

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство  

Обща площ (ха)   

 

 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 17 0 7 1 7 1 7 3 7 2 6 35,29 3 4 23,53 

МИГ                

Публичен орган/ 
община 

  0 7 1 7 1 7 3 7 2 6   3 4   

НПО                

други                

ЧАСТНИ 41 3 40 2 25 2 25 1 18 2 17 41,46 4 8 19,51 
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Малко или средно 

предприятие - ООД 
  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1   0 1   

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата 
форма) ЕООД/ООД: 

  3 27 2 15 2 15 1 10 2 9   3 5   

Физическо лице   0 11 0 8 0 8 0 6 0 6   1 2   

ЕТ   0 1 0 1 0 1 0 1 0 1   0 0   

Лице, регистрирано 
по ТЗ 

  3 29 2 17 2 17 1 12 2 11   3 6   

Друго (ако е 
приложимо) 

               

ОБЩО от ЕЗФРСР: 58 3 47 3 32 3 32 4 25 4 23 39,66 7 12 20,69 

 

 

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 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1679123,50             

МИГ              

Публичен орган/ 
община 

  938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 875931,59 875931,59 815031,59 864091,91 48,54 477766,56 

НПО              

други              

ОБЩО 

ПУБЛИЧНИ 
1679123,50 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 938222,63 875931,59 875931,59 815031,59 864091,91 48,54 477766,56 

ЧАСТНИ 2053621,50             

Малко или средно 
предприятие - 
ООД 

  220473,00 110236,50 220473,00 110236,50 220473,00 110236,50 220473,00 110236,50 110236,50     110236,50 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) - 
ЕООД/ООД: 

  4339023,45 2582473,08 2077209,26 1235242,71 2077209,26 1235242,71 1420512,82 802038,15 445790,12     309408,73 

Физическо лице   2045033,91 1227792,66 1410062,46 882276,32 1410062,46 882276,32 978250,08 590660,50 590660,50     220290,58 

ЕТ   85440,00 59808,00 85440,00 59808,00 85440,00 59808,00 85440,00 59808,00 0,00     0,00 

Лице,   4644936,45 2752517,58 2383122,26 1405287,21 2383122,26 1405287,21 1726425,82 972082,65 556026,62     419645,23 
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регистрирано по 

ТЗ 

Друго (ако е 
приложимо) 

             

ОБЩО ЧАСТНИ: 2053621,50 6689970,36 3980310,24 3793184,72 2287563,53 3793184,72 2287563,53 2704675,90 1562743,15 1146687,12 906934,38 55,84 639935,81 

ОБЩО от 

ЕЗФРСР: (Общо 

публични + Общо 

частни) 

3732745,00 7628192,99 4918532,87 4731407,35 3225786,16 4731407,35 3225786,16 3580607,49 2438674,74 1961718,71 1771026,29 52,55 1117702,37 

 
Прекратени АД за БФП с получатели микропредприятия, чиято стойност не е включена в посочената в таблицата стойност на сключени договори: АД №BG06RDNP001-19.120-
0002 с БФП 136 900 лв., бенефициент Метафуудс ЕООД; АД №BG06RDNP001-19.173-0006 с БФП 71 573,17 лв., бенефициент Феникс-П ЕООД и АД №BG06RDNP001-19.173-0010 с 
БФП 95 200 лв., бенефициент Агралис ЕООД. 
Прекратен АД за БФП с получател ЕТ, чиято стойност не е включена в посочената в таблицата стойност на сключени договори: АД №BG06RDNP001-19.173-0002 с БФП 59 808 
лв., бенефициент ЕТ Стоун груп - Пламен Ангелов. 

 

 

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 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

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 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

              

МЯРКА 1 (код на 

мярката по  ПРСР 

2014 - 2020г. – 4.1) 

– Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

УНИВЕРСАЛ 

ООД 

Закупуване на 

селскостопанска техника 
220473,00 110236,50 50 220473,00 110236,50 

    
220473,00 110236,50 220473,00 110236,50 110236,50 

ЯМБОЛЕН 81 

ЕООД 

Покупка на земеделска 

техника 
201800,00 121080,00 60 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на оценка 

АСД 

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

ЗП Цветан 

Димитров 

Митрев 

Модернизиране на 

стопанството на ЗП 

Цветан Митрев 

143524,82 100467,37 70 143524,82 100467,37 

    

143524,82 100467,37 143520,00 100464,00 100464,00 

МИХАИЛ 

РУСЕВ 

МИХАЙЛОВ 

Инвестиции в материални 

активи за повишаване на 

конкурентоспособността 

на лозарско стопанство. 

46046,00 32232,20 70 46046,00 32232,20 

    

46046,00 32232,20 41727,75 29209,42 0,00 

НИКЕ ЕООД  

Модернизация на 

материалните активи на 

стопанството 

194300,00 116580,00 60 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на оценка 

АСД 

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

ТОДОР 

ИВАНОВ 

МИТКОВ 

Закупуване на трактор с 

инвентар, изграждане на 

ограда и създаване на 

трайни насаждения от нар 

133020,00 93114,00 70 133020,00 93114,00 

    

133020,00 93114,00 121129,74 84790,81 0,00 

Христо 

Валентинов 

Вълчев 

Закупуване на земеделска 

техника 218400,00 136906,00 62,69 218400,00 136906,00 

  

Подадено на 

14.11.2022г., 

заявление от 

218400,00 136906,00 204750,00 128349,38 0,00 
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бенефициента 

за 

прекратяване 

на АД за БФП 

СП ЕНЕРДЖИ 

ООД  

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕХНИКА И 

ОБОРУДВАНЕ 

268200,00 136906,00 51,05 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на оценка 

АСД 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Женя Вангелова 

Милкова 

„Закупуване на 

земеделска техника за 

обработка на почвата” 

174160,00 121912,00 70 174160,00 121912,00 

Оттеглено по 

искане на 

кандидата 

След 

одобрение от 

МИГ 

174160,00 121912,00 0,00 0,00 0,00 

Златка Иванова 

Манева 

Закупуване на земеделска 

техника за обработка на 

почвата и отглеждане на 

люцерна 

218400,00 136906,00 62,69 218400,00 136906,00 

    

218400,00 136906,00 204225,00 128020,27 0,00 

Иван Кирилов 

Славов 

Закупуване на земеделска 

техникаЗакупуване на 

земеделска техника 

300369,44 136906,00 45,58 298187,00 135911,50 

    

298187,00 135911,50 262897,59 119826,62 119826,58 

БЕТА М ООД 

Закупуване на 

оборудване за стопанство 

от бадеми 

22296,00 11148,00 50 22296,00 11148,00 

    

22296,00 11148,00 22296,00 11148,00 11148,00 

БИНОМ ООД 
Закупуване на 

телескопичен товарач 
144003,36 72001,68 50 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на ТФО 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

НИКЕ ЕООД 

Модернизация на 

материалните активи на 

стопанството 

194300,00 136010,00 70 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на оценка 

за АСД 

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

ИШМИНА 

ЕООД 

Закупуване на земеделска 

техника за биологично 

стопанство 

198500,00 119100,00 60 198500,00 119100,00   

  

198500,00 119100,00 198500,00 119100,00 119100,00 

БЕТА М ООД 

Закупуване на 

оборудване за стопанство 

от бадеми 

99000,00 49500,00 50 99000,00 49500,00 
Одобрено от МИГ 

в резерва 

  

99000,00 49500,00 0,00 0,00 0,00 

МЯРКА 2 (код на 

мярката по  ПРСР 

2014 - 2020г. – 4.2) 

– Инвестиции в 

преработващия 

сектор 

РОЙС АГРО 

ЕООД  

Закупуване на 

оборудване за 

подпомагане на 

производствената 

дейност на РОЙС АГРО 

ЕООД 

36668,00 18334,00 50 0,00 0,00 Оттеглено 

По искане на 

кандидата 

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

"Метафуудс" 

ЕООД  

"Закупуване на линия за 

производство на готови 

храни за селскостопански 

животни" 

273800,00 136900,00 50 273800,00 136900,00 

Прекратен АД 

№BG06RDNP001-

19.120-0002-C01 

Решение на 

ДФЗ от 

9.06.2021г. 

273800,00 

 

 

136900,00 273800,00 136900,00 0,00 

Йоланда 

Великова 

Даракчиева 

Закупуване на машини за 

преработка на био мляко 207201,00 103600,50 50 0,00 0,00 Оттеглено 

По искане на 

кандидата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РОЙС АГРО 

ЕООД  

Закупуване на 

оборудване за 

подпомагане на 

производствената 

дейност на РОЙС АГРО 

ЕООД 

36668,00 18334,00 50 36668,00 18334,00 

    

36668,00 18334,00 36668,00 18334,00 18333,74 

ЙОЛАНДА 

ВЕЛИКОВА 

ДАРАКЧИЕВА 

Закупуване на машини за 

преработка на био мляко 207201,00 103600,50 50 0,00 0,00 Оттеглено 

По искане на 

кандидата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Метафуудс" 

ЕООД 

Модернизация чрез 

реконструкция на 

производствена база 

Метафуудс ЕООД 
273806,39 

136903,20 

 
50 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на оценка 

за АСД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

РОЙС АГРО 

Модернизация на 
272759,93 136379,96 50 272759,93 136379,96   

  
272759,93 136379,96 272759,93 136379,96 0,00 
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ЕООД предприятие Ройс Агро 

 

РОЙС АГРО 

ЕООД 

Производствена иновация 

на предприятие Ройс 

Агро 

273500,00 136750,00 50     
В процес на 

оценка от МИГ 

  

        0,00 

МЯРКА 3 (код на 

мярката по  ПРСР 

2014 - 2020г. – 6.4) 

– Подкрепа за 

инвестиции в 

установяването и 

развитието на 

неселскостопански 

дейности 

РК 

ЕЛЕКТРОНИКС 

ЕООД 

Повишаване на 

конкурентноспособността 

на фирма "РК 

ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД  

гр. Любимец 

51430,00 36001,00 70 49801,50 34861,05 Оттеглено 

По искане на 

кандидата 

49801,50 34861,05 0,00 0,00 0,00 

СТОУН ГРУП - 

ПЛАМЕН 

АНГЕЛОВ ЕТ  

Закупуване на машини за 

обработка на камък в цех 

находящ се в ПИ 201001 

местност "Д9 Край село" 

с.Дъбовец, 

общ.Любимец, 

обл.Хасково. 

85440,00 59808,00 70 85440,00 59808,00 

Прекратен АД 

№BG06RDNP001-

19.173-0002-C01 

Споразумение 

за 

прекратяване 

от 

29.09.2022г., 

по искане на 

бенефициента. 

85440,00 59808,00 85440,00 59808,00 0,00 

АГРИКОЛ 

ИНВЕСТ ЕООД 

Закупуване на 

технологично оборудване 

за цех за производство на 

селскостопански 

инвентар 

205110,00 136893,97 66,74 205110,00 136893,97 Оттеглено 

По искане на 

кандидата 

205110,00 136893,97 0,00 0,00 0,00 

Дариклинк 

ЕООД  

СМР на цех за 

производство на 

алуминиева и PVC 

дограма и закупуване на 

технологично оборудване 

170825,40 119577,78 70 170825,40 119577,78 Оттеглено 

По искане на 

кандидата 

170825,40 119577,78 0,00 0,00 0,00 

Анна  Иванова 

Гюрушева 

Изграждане на салон за 

красота в град Любимец 217788,01 136901,54 62,86 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на оценка 

АСД 

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

ФЕНИКС-П 

ЕООД                   

Инвестиции за развитие 

на авторемонтна 

работилница в гр. 

Любимец 102247,49 71573,24 70 102247,49 71573,24 

Прекратен АД 

№BG06RDNP001-

19.173-0006-C01 

Споразумение 

за 

прекратяване 

от 

28.10.2022г., 

по искане на 

бенефициента. 

102247,49 71573,24 102247,49 71573,17 0,00 

"Порязка медия" 

ЕООД  

Медийна интернет 

базирана платформа за 

българска музика, 

култура и изкуство 

173381,55 121367,08 70 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не преминава 

етап на оценка 

АСД 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Анна  Иванова 

Гюрушева 

Изграждане на салон за 

красота в град Любимец 
178923,64 125246,55 70 178324,64 124827,25 Оттеглено 

По искане на 

кандидата 
178324,64 124827,25 0,00 0,00 0,00 

Тейлър Лаб 

ЕООД  

Закупуване на 

оборудване за 

фотографско и рекламно 

студио 

122319,10 85623,37 70 121945,21 85361,65 

    

121945,21 85361,65 121411,67 84988,16 84988,16 

"Агралис" 

ЕООД  

Инвестиции в 

специализирана техника 

136000,00 95200 70 136000,00 95200,00 

Прекратен АД 

№BG06RDNP001-

19.173-0006-C01 

Споразумение 

за 

прекратяване 

от 

17.06.2022г., 

по искане на 

бенефициента. 

136000,00 95200,00 136000,00 95200,00 0,00 

"Порязка медия" 

ЕООД  

"Медийна интернет 

базирана платформа за 

популяризиране и 

разпространение на 

българска музика, 

култура и изкуство - 

lyubimets.tv" 

129220,00 90454 70 0,00 0,00 Отхвърлено 
Не преминава 

етап на ТФО 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 СТРАЖЕЛ ООД Закупуване на 151680,00 75840 50 151680,00 75840,00     151680,00 75840,00 151680,00 75840,00 75838,83 
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комбиниран багер 

товарач 

ЛЮБИМЕЦ 

СТРОЙ ЕООД 

Закупуване на строителна 

техника и инвентар 
131476,00 92033,20 70 131426,00 91998,20     131426,00 91998,20       

ГРАНДЕ 15 

ЕООД 

Инвестиции в материални 

активи за разширяване 

дейността на "Гранде 15" 

ЕООД 

105 149,73 52574,86 50 105 149,73 52574,86     105 149,73 52574,86 105149,73 52574,86   

 
Доверие Брокер 

ООД 

Иновативно мобилно 

онлайн застраховане 
194 708,60 136296,02 70     

В процес на 

оценка от МИГ 
            

 

Тейлър Лаб 

ЕООД  

Разширяване на 

възможностите за 

собствено производство и 

закупуване на 

фотографско оборудване 

за нуждите на рекламно и 

фотографско студио 

175 873,90 123111,72 70     
В процес на 

оценка от МИГ 
            

МЯРКА 4 (код на 

мярката по  ПРСР 

2014 - 2020г. – 7.2) 

– Подкрепа за 

инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

публична 

инфраструктура, 

включително 

инвестиции в 

енергия от 

възобновяеми 

източници и 

спестяване на 

енергия 

Община 

Любимец 

“Изграждане на открита 

площадка за фитнес и 

стриитбол с един кош, 

УПИ III, кв. 102А в гр. 

Любимец” 

 

 

46878,20 46878,20 100 46878,20 46878,20 

    

46878,20 46878,20 46778,20 46778,20 46778,20 

Община 

Любимец 

"Реконструкция и 

изграждане на дневен 

център за стари хора" 

335993,36 335993,36 100 335993,36 335993,36 

    

335993,36 335993,36 333484,56 333484,56 331997,01 

Община 

Любимец 

„Доставка и монтаж на 

сцена с прилежащо 

оборудване в УПИ VIII, 

кв. 31 по плана на  с. 

Лозен за подобряване на 

културния живот  в 

Община Любимец“ 

56637,91 56637,91 100 56637,91 56637,91 

    

56637,91 56637,91 56218,88 56218,88 56218,88 

Община 

Ивайловград 

"Реконструкция на част 

от ул. „Волгоград”, в 

участъка от кръстовище с 

ул. „Пейо Яворов” - О.Т  

277 до кръстовище с ул. 

„Раковска” – О.Т 537а и 

изграждане на прилежащ 

тротоар” 

144363,16 144363,16 100 144363,16 144363,16 

    

144363,16 144363,16 85544,95 85544,95 42772,47 

Община 

Ивайловград 

"Обновяване и 

модернизация на 

градския стадион”  

61100,00 61100,00 100 61100,00 61100,00  

  

61100,00 61100,00  60900,00 60900,00    

МЯРКА 5 (код на 

мярката по  ПРСР 

2014 - 2020г. – 7.5) 

– Подкрепа за 

публично 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, 

туристическа 

информация и 

малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

Община 

Ивайловград 

"Доставка на оборудване 

на туристически 

атракции за нуждите на 

Общински исторически 

музей /ТИЦ/ 

Ивайловград” 

195250,00 195250,00 100 195250,00 195250,00   

  

195250,00 195250,00  195250,00  195250,00   

Община 

Ивайловград 

„Доставка на оборудване 

за екотуризъм на 

територии за отдих и 

почивка, със запазен 

природен ресурс, в 

община Ивайловград” 

98000,00 98000,00 100 98000,00 98000,00 

    

98000,00 98000,00 

97755,00  97755,00   

Общо:   7628192,99 4918532,87  4731407,35 3225786,16   4731407,35 3225786,16 3580607,49 2438674,74 1117702,37 

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. 
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Таблица 14: Изпълнение на индикаторите по мярка с код 4.1, съгласно СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Цел Източник За периода 

на доклада 

За периода от 

сключване на 

споразумението за 

изпълнение на 

СВОМР 

 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 0 16 База данни МИГ 0 16  

  

Стойност на 

подадените проекти 

Лв. 0 1300000 База данни МИГ 
0,00 1631005,75 

 

Одобрени проекти Бр. 0 10 База данни МИГ 0 9 Одобрени 

от ДФЗ Стойност на 

одобрените проекти 

Лв. 0 880000 База данни МИГ  831145,00 

Сключени договори Бр. 0 10 База данни МИГ 0 9  

Успешно 
приключили проекти 

Бр. 0 10 База данни МИГ 

3 5 

 

Резултат Създадени работни 
места, в т.ч.: жени, 

хора в неравностойно 

положение, 
малцинства. 

Бр. 0 20 База данни 
МИГ/отчет 

2 6 

 

  

Сума на 

инвестициите 

Лв. 0 800000 База данни/ф. отчети 

250074,58 460775,08 

 

ДМА Лв. 0 700000 База данни/ф. отчети 0 0  

ДНА Лв. 0 100000 База данни/ф. отчети 0 0  

Въведени иновации Бр. 0 10 База данни/ф. отчети 0 0  

Въведени стандарти Бр. 0 4 База данни/ф. отчети 0 0  

Забележка: За индикаторите - "Стойност на подадени проекти", "Стойност на одобрени проекти", "Сума на инвестициите - ДМА/ДНА" се отчита размера на 

субсидията по заявленията за подпомагане. 
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Таблица 15: Изпълнение на индикаторите по мярка с код 4.2, съгласно СВОМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Цел Източник За периода 

на доклада 

За периода от 

сключване на 

споразумението 

за изпълнение на 

СВОМР 

 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 0 10 База данни МИГ 1 8  

  Стойност на подадените 

проекти 

Лв. 0 800000 База данни МИГ 136750,00 790802,16  

Одобрени проекти Бр. 0 6 База данни МИГ 0 3 Одобрени 
от ДФЗ 

Сключени договори Бр. 0 6 База данни МИГ 0 3  

Сключени договори Лв. 0 440000 База данни МИГ 0 154713,96  

Успешно приключили 

проекти 

Бр. 0 6 База данни МИГ  0 1  

Резултат Създадени работни места: Бр. 0 13 База данни МИГ 0 1  

  жени, хора в 

неравностойно положение 

Бр. 0 7   0 0  

малцинства Бр. 0 6 База данни/ф. отчети 0 1  

Сума на инвестициите Лв. 0 291613 База данни/ф. отчети 18333,74 18333,74  

ДМА Лв. 0 233290 База данни/ф. отчети 0 0  

ДНА Лв. 0 100000 База данни/ф. отчети 0 0  

Въведени иновации Бр. 0 6 База данни/ф. отчети 0 0  

Въведени стандарти Бр. 0 3 База данни/ф. отчети 0 0  

Забележка: За индикаторите - "Стойност на подадени проекти", "Стойност на одобрени проекти", "Сума на инвестициите - ДМА/ДНА" се отчита размера на 

субсидията по заявленията за подпомагане. През 2021г., е прекратен АД №BG06RDNP001-19.120-0002 от 30.04.2020г. с БФП 136 900 лева. Данните за него не се 

отчитат за индикатор „Сключени договори Лв.”. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Таблица 16: Изпълнение на индикаторите по мярка с код 6.4, съгласно СВОМР 

Вид индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Цел Източник За периода 

на доклада 

За периода от 

сключване на 

споразумението 

за изпълнение на 

СВОМР 

 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 0 15 База данни МИГ 2 16  

  Стойност на 

подадените проекти 

Лв. 0 1000000 База данни МИГ 259407,74 1558502,33  

Одобрени проекти Бр. 0 10 База данни МИГ 1 6 Одобрени 

от ДФЗ Стойност на 
одобрените проекти 

Лв. 0 733000 База данни МИГ 52574,86 439984,19 

Сключени договори Бр. 0 10 База данни МИГ 2 5  

Успешно приключили 

проекти 

Бр. 0 10 База данни МИГ 1 2  

Резултат Създадени работни 
места: жени, хора в 

неравностойно 

положение, малцинства 

Бр. 0 20 База данни МИГ/отчети 1 2  

  Сума на инвестициите Лв. 0 881884 База данни/ф. отчети 84988,16 160826,99  

ДМА Лв. 0 601684 База данни/ф. отчети 0 0  

ДНА Лв. 0 280200 База данни/ф. отчети 0 0  

Създадени предприятия Бр. 0 6 База данни/ф. отчети 0 0  

Създадени, подкрепени 

занаяти 

Бр. 0 4 База данни/ф. отчети 0 0  

Подкрепени 

предприятия 

Бр. 0 8 База данни/ф. отчети 1 2  

Забележка: За индикаторите - "Стойност на подадени проекти", "Стойност на одобрени проекти", "Сума на инвестициите - ДМА/ДНА" се отчита размера на 

субсидията по заявленията за подпомагане. 
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Таблица 17: Изпълнение на индикаторите по мярка с код 7.2, съгласно СВОМР 

Вид индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Цел Източник За периода 

на доклада 

За периода от 

сключване на 

споразумението 

за изпълнение на 

СВОМР 

 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 0 7 База данни МИГ 0 5  

  Стойност на 

подадените проекти 

Лв. 0 1400000 База данни МИГ 0 644972,63  

Одобрени проекти Бр. 0 7 База данни МИГ 0 4 Одобрени 

от ДФЗ Стойност на 
одобрените проекти 

Лв. 0 1385749 База данни МИГ 60900 
 

582926,59 
 

Сключени договори Бр. 0 7 База данни МИГ 0 4  

Успешно приключили 
проекти 

Бр. 0 7 База данни МИГ 2 3  

Резултат Създадени работни 
места: жени, хора в 

неравностойно 

положение, 
малцинства 

Бр. 0 10 База данни 
МИГ/отчети 

0 0  

  Сума на инвестициите Лв. 0 1220000 База данни/ф. отчети 430988,36 477766,56  

ДМА Лв. 0 1098000 База данни/ф. отчети 0 0  

ДНА Лв. 0 122000 База данни/ф. отчети 0 0  

Въздействие Бр. бенефициенти на 
услуг., в т.ч. по групи 

Бр. 0 2000 База данни/ф. отчети 9908 9908  

Забележка: За индикаторите - "Стойност на подадени проекти", "Стойност на одобрени проекти", "Сума на инвестициите - ДМА/ДНА" се отчита размера на 

субсидията по заявленията за подпомагане. 
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Таблица 18: Изпълнение на индикаторите по мярка с код 7.5, съгласно СВОМР 

Вид индикатор Индикатор Мерна 

единиц

а 

Базова 

стойност 

Цел Източник За периода 

на доклада 

За периода от 

сключване на 

споразумението 

за изпълнение на 

СВОМР 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 0 10 База данни МИГ 0 2 

  Стойност на 

подадените проекти 

Лв. 0 500000 База данни МИГ 0 293250,00 

Одобрени проекти Бр. 0 5 База данни МИГ 2 2 

Стойност на 
одобрените проекти 

Лв. 0 293000 База данни МИГ 293005,00 293005,00 

Сключени договори Бр. 0 5 База данни МИГ 2 2 

Успешно приключили 

проекти 

Бр. 0 5 База данни МИГ 0 0 

Резултат Създадени работни 

места: жени, хора в 
неравностойно 

положение, 

малцинства 

Бр. 0 20 База данни 

МИГ/отчети 

0 0 

  Сума на инвестициите Лв. 0 150000 База данни/ф. отчети 0 0 

ДМА Лв. 0 х База данни/ф. отчети 0 0 

ДНА Лв. 0 х База данни/ф. отчети 0 0 

Създадени 

туристически обекти 

Бр. 0 4   0 0 

Създадени 
туристически услуги 

Бр. 0 5   0 0 

Създадена леглова 

база 

Бр. 0 20   0 0 

Забележка: За индикаторите - "Стойност на подадени проекти", "Стойност на одобрени проекти", "Сума на инвестициите - ДМА/ДНА" се отчита размера на 

субсидията по заявленията за подпомагане. 
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