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

МИГ – Местна инициативна група 

СВОМР – Стратегия за водено от общностите местно развитие 

УО – управляващ орган 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 

групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ 

През отчетния период въздействие  от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – 

Болярово може да бъде отчетено единствено във връзка с разпространение на информация за 

възможностите за финансиране чрез проектни предложения към нея. През периода бяха 

извършени редица подготвителни и информационни дейности.  

 

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

при наличие на такива 

Идентифицираните уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ – Елхово – Болярово 

са две – етнически малцинства и население в пенсионна възраст. Предвид началния период на 

изпълнение на стратегията все още не може да бъде отчетено постигане на въздействие спрямо 

тях и техните потребности.  

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Предвид началния период на изпълнение на стратегията все още не може да бъде отчетено 

изпълнение на целите на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълнени са таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.  

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

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

За периода на доклада е изготвен индикативен график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР за 2017 година, който беше променен с решение на УС съгласно Протокол № 63 от 

28.04.2017 г. След настъпила промяна в Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХ, е изготвена 

индикативна годишна работна програма (ИГПР) за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР 

за 2017 г., която е одобрена от УС с Протокол № 64 от 8.09.2017 г. На проведено  заседание 

Управителния съвет на МИГ-Елхово-Болярово с Протокол № 67 от 04.12.2017 г. одобрява 

промени в ИГПР за 2017 г. – отлага приемите за 2018 г. – и приема ИГПР за приемите по мерки 

за 2018 г.  Индикативния график за 2017 г. и индикативните годишни работни програми за 

приемите по мерки от Стратегията за ВОМР за 2017 г. и 2018 г. са налични на интернет сайта на 

МИГ – Елхово – Болярово www.migelhovo.org.  

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

- Информационни срещи 

През отчетния период бяха организирани и проведени 4 информационни срещи за 

потенциални бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР от територията на 

общините Елхово и Болярово, всяка за 20 участници, за представяне на СВОМР и възможностите 

за кандидатстване – в град Болярово, в село Стефан Караджово, община Болярово, в село 

Кирилово, община Елхово и в град Елхово. 

На всяка от срещите участниците бяха запознати със следните теми: Основни цели на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014 – 2020 г. на МИГ – Елхово – 

http://www.migelhovo.org/


5 

 

Болярово; Индикативна годишна работна програма за прием на проекти по различните мерки на 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово за 2018 г.; Мерки в подкрепа на бизнеса в 

СВОМР, Мерки в подкрепа на публичния и нестопанския сектор в СВОМР; Начин на 

кандидатстване и допустими получатели, дейности и разходи по стратегиите за ВОМР 

- Обучение на екипа и членове на общото събрание 

За периода на доклада на 28 и 29 декември 2017 г. беше проведено двудневно обучение на 

екипа и членове на общото събрание относно отговорностите, свързани с администриране 

изпълнението на СВОМР, процедури, правила, с 11 участника – членовете на екипа, 

членове на управителния съвет и членове на Общото събрание на МИГ – Елхово – 

Болярово. 

Основните теми, по които участниците в обучението получиха информация, знания и умения, 

бяха:  

 Отговорностите по администриране изпълнението на СВОМР,  

 Нормативна основа на процеса  на прием, оценка и одобрение на проектни предложения  от 

МИГ 

 Процедурите по прилагането на СВОМР: Процедура за подбор на проекти към Стратегията 

за ВОМР – индикативна годишна работна програма, покана за прием на проектни 

предложения Електронен прием чрез ИСУН. Комисия за избор на проектни предложения 

(КИПП). 

 Правилата, по които ще се осъществява работата на МИГ 

 Изискванията по отношение на мониторинга на изпълнение на Стратегията. 

 Отговорности на УС на МИГ в процеса на подбор и одобрение на проектните предложения 

към Стратегията за ВОМР 

 Сключване на договори с получателите на финансова помощ по Стратегията за ВОМР 

 Задължения на МИГ за мониторинг  (Наредба 22/2015) 

 Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово: Система 

за мониторинг и оценка 

 Индикатори за мониторинг и оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие 

на МИГ – Елхово – Болярово 

 

- Консултиране на потенциални бенефициенти 

През отчетния период бяха консултирани над 30 потенциални кандидати с проекти по мерки 

от СВОМР на място в офиса и по телефона с потенциални бенефициенти относно подпомагане 

подготовката на проекти. За консултациите, проведени в офиса, се води Регистър на 

консултациите на потенциални кандидати с проекти по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ – Елхово 

– Болярово“. 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

За отчетния период няма обявяване на покани за прием на заявления.  

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ поддържа деловодна система и 

архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на МИГ.  
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Деловодната система съдържа следните регистри, в които се регистрират всички документи и 

актове:  

 Регистър Входяща кореспонденция 

 Регистър Входяща кореспонденция 

 Регистър на протоколи от заседания на Управителния съвет  

 Регистър на протоколи от заседания на Общото събрание 

 Регистър на договорите, сключени от МИГ – Елхово - Болярово 

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ поддържа архив в обособено за целта 

отделно помещение, в който се съхраняват всички документи, включително:  

 подадени и одобрени проекти към Стратегията на МИГ – Елхово – Болярово и сключени 

договори за тяхното изпълнение  

 проведени процедури за избор на изпълнители от СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ 

 сключени договори 

 други документи.  

 

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

поддържане на електронната страница на МИГ; 

С цел осигуряване на информиране и публичност относно изпълнението на СВОМР на МИГ – 

Елхово – Болярово, както и за подкрепата, осигурена от ЕЗФРСР и ПРСР, беше изпълнен 

комплекс от дейности, използващи различни комуникационни канали и насочени към 

информиране на различни групи от местните общности:  

 проучвания и анализи на съответната територия 

За периода на доклада са осъществени две проучвания: 

A. Проучване на информираността относно СВОМР и мненията на потенциалните 

бенефициенти за предпочитаните начини на получаване на информация относно 

СВОМР и работата на МИГ – Елхово - Болярово с оглед осигуряване на адекватна 

осведоменост и успешно изпълнение; 

Основната цел беше проучване на информираността на потенциалните бенефициенти относно 

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Елхово – Болярово по 

ПРСР 2014-2020, както и по какъв начин предпочитат да получават информация относно 

стратегията и работата на МИГ.  

Основните изводи от проучването са:  

• Потенциалните бенефициенти от територията – от всички сектори на 

заинтересованите страни – са запознати със съществуването и дейността на МИГ 

– Елхово – Болярово.  

• Източниците на информация, от които местните общности са се запознали с МИГ – 

Елхово – Болярово са основно директните – чрез срещи и събития, и от Интернет, и 

персонализираните -  от близки и познати.  

• Проучването показва, че макар и в началото на изпълнение на СВОМР на МИГ-Елхово 

– Болярово, потенциалните бенефициенти са добре запознати възможности за 

финансиране, което е добър резултат и добра оценка за работата на Сдружението.  

• Основният предпочитан източник на обща информация за работата на МИГ е 

интернет сайта на сдружението – удобен, достъпен по всяко време и даващ 

възможност за внимателен преглед. 
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• Резултатите от проучването показват, че предпочитаните начини за информиране 

за процедурите са интернет сайт, чрез електронната поща и на печатен и 

електронен носител.   

 

B. Проучване и анализ на възможностите за създаване на организации на 

производителите на територията на МИГ – Елхово – Болярово: преглед на 

настоящото състояние, проучване и обобщаване на добри практики от други региони 

и формиране на предложения за създаване на организации на производителите за 

общ маркетинг и къси вериги на доставка 

Основната цел беше проучване и анализ на възможностите за създаване на организации на 

производителите на територията на МИГ – Елхово – Болярово: преглед на настоящото състояние, 

проучване и обобщаване на добри практики от други региони и формиране на предложения за 

създаване на организации на производителите за общ маркетинг и къси вериги на доставка. 

Основни изводи, препоръки и предложения от проучването на настоящото състояние на 

създаване и развитие на организации на производителите от сектор селско стопанство и 

преработка на земеделска продукция:  

В три от секторите – производство на плодове и зеленчуци, мляко и месо – има готовност за 

създаване на организации на производителите, и те са както най-уязвимите на пазара, така и 

тези, в които обединението би имало най-голям ефект. Местните институции и МИГ – Елхово 

– Болярово биха могли да подпомогнат този процес.  

Липсата на готовност за работа и ниските нива на доверие между производителите 

продължават да бъдат едни от важните фактори и пречки пред сдружаването в организации 

на производители. Съществено отрицателно влияние върху процеса на сдружаване оказват 

историческите предубеждения, останали от прилаганото в миналото принудително 

коопериране на земеделските производители. В същото време, тези негативни нагласи биха 

могли да се преодолеят поне донякъде с подходящи мерки и информиране. 

Информираността на местните земеделски производители относно възможностите на мярка 

9 от ПРСР 2014-2020 г. е ниска.  

МИГ – Елхово – Болярово, като местно публично-частно партньорство, работещо за 

развитието на региона, може да подпомогне обединяването на местните земеделски 

производители чрез:  

- Подготовка и разпространение на информация; 

- Организиране на обучения и обучителни посещения; 

- Консултиране и подпомагане.  

За да се улесни и ускори процеса на обединяване на земеделските производители е необходимо да 

се осигури информация в различните направления – правни, за изисквания, за примери за успешни 

подобни инициативи, и други подобни.  

Необходими са действия и мерки от страна на институции и организации, включително МИГ – 

Елхово – Болярово, за разпространяване на информация за тези възможности, както и за 

преференциите, които организациите на производителите могат да ползват при 

кандидатстване с проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.  

 

 организиране на събития, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 

и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 
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За периода на доклада са организирани и проведени 4 информационни срещи, всяка за 20 

участници, за представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване.  

Информационните срещи се организираха за потенциални бенефициенти по мерките от 

Стратегията за ВОМР от територията на общините Елхово и Болярово.  

На всяка от срещите участниците бяха запознати със следните теми:  

- Основни цели на Стратегията за водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014 

– 2020 г. на МИГ – Елхово – Болярово; 

- Индикативна годишна работна програма за прием на проекти по различните мерки на 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово за 2018 г. 

- Мерки в подкрепа на бизнеса в СВОМР  

- Мерки в подкрепа на публичния и нестопанския сектор в СВОМР 

- Начин на кандидатстване и допустими получатели, дейности и разходи по стратегиите 

за ВОМР 

Две от срещите се проведоха на територията на община Болярово и две - на община Елхово: 

1. Информационна среща в град Болярово, зала на Община Болярово на 21.12.2017 

г. от 9:00 часа. 

В събитието взеха участие 23 души – представители на различни заинтересовани групи: 

- представители на нестопанския сектор – физически лица и НПО с интереси към 

СВОМР от община Болярово; 

- представители на бизнеса – земеделски производители от животновъдство и 

растениевъдство, пчелари, търговия и туризъм, здравни услуги, медия от територията 

на община Болярово 

- представители на публичния сектор – представители на общинска администрация – 

Болярово и други публични институции. 

2. Информационна среща в село Стефан Караджово, община Болярово, залата на 

Народно читалище „Стефан Караджа-1904 г.“ на 21.12.2017 г. от 11:30 часа. 

В събитието взеха участие 20 души – представители на различни заинтересовани групи: 

- представители на нестопанския сектор – читалище и физически лица с интереси към 

СВОМР от община Болярово; 

- представители на бизнеса – земеделски производители от животновъдство и 

растениевъдство 

- представители на публичния сектор – представители на общинска администрация – 

Болярово и образователни институции.  

3. Информационна среща в село Кирилово, община Елхово, залата на Народно 

читалище „Съгласие-1930 г.“ на 22.12.2017 г. от 10:30 часа. 

В събитието взеха участие 20 души – представители на различни заинтересовани групи: 

- представители на нестопанския сектор – физически лица и читалище с интереси към 

СВОМР от община Елхово; 

- представители на бизнеса – земеделски производители от животновъдство и 

растениевъдство, туризъм и други; 

- представители на публичния сектор – от община Елхово. 

4. Информационна среща в град Елхово, зала „Елхово“ на Община Елхово, 

ул.“Търговска“ № 31 на 22.12.2017 г. от 13:00 часа. 
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В събитието взеха участие 20 души – представители на различни заинтересовани групи: 

- представители на нестопанския сектор – пенсионерски клуб, НПО, физически лица с 

интереси към СВОМР от община Елхово; 

- представители на бизнеса – земеделски производители – животновъдство, 

растениевъдство и пчелари, туризъм, търговия, транспортни услуги и други; 

- представители на публичния сектор – социални услуги, общинска администрация – 

Елхово. В срещата участва и кметът на Община Елхово – г-н Петър Киров. 

 

 Поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Елхово – Болярово 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на 

територията на МИГ-Елхово-Болярово е разработеният информационен портал с адрес 

www.migelhovo.org. От него може да бъде получена актуална информация за събития, новини, 

свързани с дейността на МИГ-Елхово-Болярово и процеса на прилагане на стратегията ВОМР. 

Публикувана е цялата изискуема информация съгласно изискванията за публичност на чл. 86, 

ал.2 от Наредба № 22 от 2015. 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и 

бързо обновяване на съдържанието. 

 

 Публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни 

медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ 

За отчетния период са публикувани 6 публикации в регионална електронна медия:  

- На 1 октомври 2017 г. - ПОДКРЕПА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО ПРСР 2014 -2020, линк https://elhovo.news/?p=97766  

- 4 октомври 2017 г. - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТКАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО ПРСР 2014 -2020, линк: https://elhovo.news/?p=97753  

- На 1 ноември 2017 г. - ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИЯ 

БИЗНЕС ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО ПРСР 2014 -2020, https://elhovo.news/?p=97773  

- На 2 ноември 2017 г. – ПОДКРЕПА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА 

ЖИВОТ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО ПРСР 2014 -2020, линк https://elhovo.news/?p=97771  

- На 1 декември 2017 г. 2017 г. - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО, https://elhovo.news/?p=97775 

- На 2 декември 2017 г. - КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛЛОЖЕНИЯ 

КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО ПРСР 2014 -2020, https://elhovo.news/?p=97769  

 

 Промоционални и рекламни материали  

С цел популяризиране, информиране и публичност през отчетния период са подготвени и 

изработени следните промоционални и рекламни материали:   
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• Подготвени и отпечатани комплект рекламни материали, брандирани с име и лого на 

МИГ и останалите изисквания за публичност - папка, химикал и бележник  

• Подготвени и изработени 100 броя флаш-памет с информация за СВОМР, мерките и 

процедурите, брандирани съгласно изискванията за визуализация 

• Изготвени са комплект визитни картички за екипа и членовете на УС на МИГ 

• Изготвен дизайн, предпечат и печат на 50 бр. информационни плакати 

• Изготвен дизайн и изработка на информационен банер (сгъваем и преносим)   

 

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; 

За отчетния период няма все още сключени договори и съответно – необходимост от 

осъществяване на мониторинг на тяхното изпълнение.  

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Основните затруднения, възникнали през отчетния период, са свързани с някои неясноти в 

правната уредба, довели до необходимостта от няколкократни промени подготвяните документи 

и графици. Извършените няколко изменения в нормативната уредба, регламентираща 

изпълнението на СВОМР, включително такива, свързани с правилата за кандидатстване и 

приложимите процедури, доведоха до отлагането на приемите по мерки към СВОМР за 

следващата, 2018 година.  

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Иновативните характеристики на разработената Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Елхово – Болярово са заложени основно в мерките и критериите за оценка на 

проектите.  

Предвид факта, че през отчетния период са изпълнени само подготвителни дейности през 2017 г. 

за първи приеми на проектни предложения към СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово, реалното 

прилагане на иновативните характеристики на стратегията ще се осъществи през следващата 

година.  

 

8. Управление на Местната инициативна група 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ: НЕПРИЛОЖИМО 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР: НЕПРИЛОЖИМО 

3. Промяна на счетоводител на МИГ: НЕПРИЛОЖИМО 

4. Промяна на други служители на МИГ: НЕПРИЛОЖИМО 

 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ 

От 27.10.2017 г. настъпи промяна в състава на колективния върховен орган – общо събрание – на 

Сдружение „Местна инициативна група Елхово-Болярово“. Съгласно решение по точка 1 от 

Протокол № 66 от 27.10.2017 г. на Управителния съвет на МИГ – Елхово – Болярово  са приети 

нови членове на Общото събрание на основание чл. 14 ал.1 от Устава на сдружението, както 

следва:  
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• Земеделски производител Живка Сашева Дукова, гр. Елхово, община Елхово, ул. 

Хаджи Димитър № 1 

• Народно Читалище „Съгласие 1930“, с. Кирилово, община Елхово 

С настоящата промяна в състава на колективния върховен орган – общо събрание – на Сдружение 

„Местна инициативна група Елхово-Болярово“  членовете на сдружението стават четиридесет и 

осем /48/ - 2 представители на публичния сектор (общини), 23 представители на стопанския 

сектор и 23 представители на нестопанския сектор.  

Делът на представителите на публичния сектор във върховния колективен орган след 

направените промени е 4,16 на сто от имащите право на глас, на представителите на стопанския 

сектор е 47,92 на сто и на представителите на нестопанския сектор е 47,92 на сто.  

Представителството на групите заинтересовани страни остава непроменено.  

След направените промени в общото събрание на МИГ – Елхово – Болярово са представени 

представители на 23 населени места от общо 42 на територията, което е 54,76 % от населените 

места на територията на МИГ. 

С оглед спазване на изискванията на чл.43 ал.1 т.2 от Наредба № 22/2015 на МЗХ е изпратено 

Заявление за одобрение на промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ – Елхово 

– Болярово № РД 50-143/21.10.2016 г. във връзка с промяна в състава на колективния върховен 

орган. 

Промяната е одобрена от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. с писмо от МЗХГ с изх.№ 19-19-2-01-3 и 

доклад на заместник-министъра № 93-7921 от 5.12.2017 г. 

 

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

Управителният съвет (УС) на МИГ-Елхово-Болярово е колективният управителен орган на 

сдружението и  се състои от 5 лица, от които  един представител на публичния сектор и по двама 

представители на стопанския и нестопанския сектор. 

Състав на управителен съвет до 21.11.2017 г.: 

1. Даниела Иванова Минкова - Председател на Управителния съвет, Представител на 

Община Елхово; 

2. Георги Иванов Илиев – Член на Управителния съвет, Представител на „ЗОМАШ”ООД; 

3. Стойка Иванова Славкова - Член на Управителния съвет, Представител на Сдружение 

„Туристически център-Елхово“; 

4. Мария Василева Какърова - Член на Управителния съвет, Представител на Народно 

читалище „Развитие–1893 г.“; 

5. Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова - Член на Управителния съвет, Представител 

на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева” 

На проведено Общо събрание на „МИГ – Елхово – Болярово“ 31.10.2017 г. се взе решение за 

прекратяване на членството на госпожа Мария Василева Какърова, председател на НЧ „Развитие 

1893“ гр. Елхово, в управителния съвет на Сдружение „МИГ – Елхово – Болярово“ и избра за нов 

член на УС представителя на НЧ „Съгласие 193“ с. Кирилово госпожа Стоянка Атанасова 

Желева.  

След тези решения на Общото събрание, управителният съвет на МИГ – Елхово – Болярово е в 

следния състав:  

Състав на управителен съвет от 21.11.2017 г.: 
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1. Даниела Иванова Минкова - Председател на Управителния съвет, Представител на 

Община Елхово; 

2. Георги Иванов Илиев – Член на Управителния съвет, Представител на „ЗОМАШ”ООД; 

3. Стойка Иванова Славкова - Член на Управителния съвет, Представител на Сдружение 

„Туристически център-Елхово“; 

4. Стоянка Атанасова Желева - Член на Управителния съвет, Представител на Народно 

читалище „Съгласие–1930 г.“ с.Кирилово; 

5. Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова - Член на Управителния съвет, Представител 

на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева” 

С оглед спазване изискванията на  чл.43, ал.1, т.2 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХ до УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. е изпратено Заявление за одобрение на промяна на споразумение за 

изпълнение на СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово № РД 50-143/21.10.2016 г. във връзка с 

промяна в състава на колективния управителен орган с наш изх. № 86 от 30.11.2017 г. и е с 

входящ № 19-19-2-01-3 от МЗХГ.  

Промяната е одобрена от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. с писмо от МЗХГ с изх.№ 19-19-2-01-3 от 

31.01.2018 г. и доклад на заместник-министъра № 93-562 от 23.01.2018 г. 

Актуалните списъци на членовете на Управителния съвет и Общото събрание на СНЦ„МИГ-

Елхово-Болярово“ са публикувани на интернет страницата на МИГ-Елхово-Болярово: 

www.migelhovo.org. 

 

7. Промяна на офиса на МИГ: НЕПРИЛОЖИМО  

 

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ: НЕПРИЛОЖИМО 

 

 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо) 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на 

програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките 

на посещенията (ако е приложимо) 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

11. Индикатори 

Попълнени са таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението.  

Добавени са таблици с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ – Елхово - 

Болярово. 

 

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

приложимо); 

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

 

Опис на кореспонденцията на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ с УО на ПРСР 2014-2020 и 

ДФЗ в хронологичен ред за периода 1 януари – 31 декември 2017 г. 
 

1. Входяща кореспонденция 

 

Вх.

№ 

Дата Изх.№ на 

изпращача 

Адресат Относно 

25 03.02.2017 г. 01-6300/48 от  

01.02.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на допълнителни 

документи във връзка с Договор № 

РД50-207 от 07.12.2015 г. 

Заявка за плащане: 29/19/1/0/00003/3/01 

УРН № 580802 

26 10.02.2017 г. 19-19-2-01-3 

от  

03.02.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Представяне на допълнителна 

информация по заявление №19-19-2-01-3 

от 02.11.2016 г. и допълнителна 

информация от 08.12.2016 г. за 

одобрение на планираните дейности и 

разходи по подмярка 19.4  

27 20.02.2017 г. 19-19-2-01-3 

от  

16.02.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Процедура за подбор на проекти към 

стратегия за ВОМР на МИГ, съгласно 

Споразумение за изпълнение на 

стратегия за ВОМР № РД 50-

143/21.10.2016 г. 

28 08.03.2017 г. 91-345 

от  

27.02.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Прилагане на приложимите правила за 

държавни помощи по отношение на 

предоставяне на помощ в рамките на 

одобрени  стратегии за ВОМР  

29 21.03.2017 г. 19-19-2-01-3 

от  

15.03.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Одобрен годишен доклад за 

извършените дейности по подмярка 19.4 

30 27.03.2017 г. 19-19-2-01-3 

от  

22.03.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Заповед за частично одобрение на 

предложените дейности и разходи за 

2016 г. по подмярка 19.4 

Заявление № 19-19-2-01-3 от 02.11.2016 
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г. 

30 А 18.04.2017 г. 01-6300/161 

от  

11.04.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Във връзка с Договор № РД 50-85 от 

13.06.2012 г. УРН 580802  да се 

представят всички подновени 

застрахователни полици за периода 

27.02.2014 – 29.02.2016 г. и след 

30.04.2017 г. 

31 21.04.2017 г. 19-19-2-01-3 

от  

13.04.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Заповед за частично одобрение на 

предложените дейности и разходи за 

2017 г. по подмярка 19.4 

Заявление № 19-19-2-01-3 от 02.11.2016 

г. 

32 03.05.2017 г. 01-6300/180 

от  

25.04.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Във връзка с Уникален № 

19/19/1/0/00003/3/01/22/01 

Договор № РД 50-207 от 07.12.2015 г.  

ИДН на проекта: 29/19/1/0/00003 

УРН 580802   

Заявка за плащане №29/19/1/0/00003/3/01 

Писмо за оторизация 

№29/19/1/0/00003/3/01/01/01 от 

30.03.2017 г. 

Извършено плащане: 44 441,63 лв. 

Дата:07.04.2017 г. 

33 03.05.2017 г. 01-6300/190 

от  

27.04.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

УП за остраняване на нередовности 

28/19/4/0/00012/1/01/01/01 

Във връзка с  

Договор № РД 09-937 от 21.11.2016 г.  

УИДН на заявката за плащане: 

28/19/4/0/00012/1/01 

УИДН на проекта: 28/19/4/0/00012 

УРН 580802   

 

34 10.05.2017 г. 01-6300/225 

от  

02.05.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

УП за остраняване на нередовности 

28/19/4/0/00012/3/01/01 

Във връзка с  

Договор № РД 09-937 от 21.10.2016 г.  

УИДН на заявката за плащане: 



15 

 

28/19/4/0/00012/3/01 

УИДН на проекта: 28/19/4/0/00012 

УРН 580802   

 

35 14.06.2017 г. 01-6300/310 

от  

09.06.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

УП за остраняване на нередовности 

28/19/4/0/00012/1/01/02/02 

Във връзка с  

Договор № РД 50-143 от 21.10.2016 г.  

УИДН на заявката за плащане: 

28/19/4/0/00012/1/01 

УИДН на проекта: 28/19/4/0/00012 

УРН 580802   

 

36 07.07.2017 г. 92-307 

от  

05.07.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Проверка за свързаност по смисъла на  

& 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, между членовете на 

управителния съвет на МИГ-Елхово-

Болярово 

37 13.07.2017 г. 01-6300/180 

от  

05.07.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“ 

Решение № 29/19/1/0/00003/3/01/03/01 

от 04.07.2017 г. за изплащане на 

финансова помощ и налагане на 

финансова корекция по  

заявка за окончателно плащане  

№ 29/19/1/0/00003/3/01 по мярка 19 

 

39 15.08.2017 г. 92-307 

от  

10.08.2017 г. 

МЗХ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Проверка за свързаност по смисъла на  

& 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, между членовете на 

управителния съвет на МИГ-Елхово-

Болярово 

42 25.09.2017 г.  Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Провеждане на Международна 

конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР, 

10-12 октомври 2017 г., гр.Правец  

44 31.10.2017 г. 01-6300/539 

от  

13.10.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

УП за остраняване на нередовности 

28/19/4/0/00012/3/02/02/01 

Във връзка с  
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Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Договор № РД 09-937 от 21.10.2016 г.  

УИДН на заявката за плащане: 

28/19/4/0/00012/3/02 

УИДН на проекта: 28/19/4/0/00012 

УРН 580802   

 

45 31.10.2017 г. 01-6300/542 

от  

16.10.2017 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

УП за остраняване на нередовности 

28/19/4/0/00012/3/03/02/01 

Във връзка с  

Договор № РД 09-937 от 21.10.2016 г.  

УИДН на заявката за плащане: 

28/19/4/0/00012/3/03 

УИДН на проекта: 28/19/4/0/00012 

УРН 580802   

 

46 13.12.2017 г. 19-19-2-01-3 

 

МЗХГ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Заявление за промяна на споразумение 

за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № РД 50-

143/21.10.2016 г., отнасящо се до 

извършени промени в състава на 

колективния върховен орган на МИГ-

Елхово-Болярово 

47 13.12.2017 г 19-19-2-01-3 

от  

12.12.2017 г. 

МЗХГ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Заявление за одобрение на промени по 

чл. 43, ал.1, т.2 от Наредба № 22 от 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2., 

отнасящо се до извършени промени в 

състава на колективния управителен 

орган на МИГ-Елхово-Болярово 

48 18.12.2017 г 19-19-2-01-3 

от  

14.12.2017 г. 

МЗХГ – Дирекция 

„Развитие на селските 

райони“ 

Предоставяне на допълнителна 

информация по заявление № 19-19-2-01-

3/02.10.2017 г. за одобрение на 

планирани дейности и разходи за 2018 г. 

по подмярка 19.4 

 

2. Изходяща кореспонденция 
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Изх.

№ 

Дата Адресат/и Относно 

42 03.01.2017 г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 г., Министерство на 

земеделието и храните 

Промяна в данни за контакт на 

Сдружение“Местна инициативна група-Елхово-

Болярово“, споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-143/21.10.2016 г. и заповед за 

одобрение на финансова помощ по подмярка 

19.4 № РД 09-937/21.11.2016 г. 

43 26.01.2017 г. Управляващия орган на ПРСР 

2014-2020 г., Министерство на 

земеделието и храните 

Дирекция „ Развитие на селските 

райони“ 

Представяне на годишен доклад за 2016 г. на 

извършените дейности по подмярка 19.4 

44 30.01.2017 г. Изпълнителен директор на 

Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Списък на планирани, в процес на провеждане и 

проведени обществени поръчки, независимо от 

източника на финансиране за разходи, 

извършени през 2016 г. 

45 30.01.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Заявка за плащане по мярка 19.4 

Заявка за междинно плащане № 

28/19/4/0/00012/2/01 от 30.01.2017 г. 

УРН: 580802 

46 07.02.2017 г. Управляващия орган на ПРСР 

2014-2020 г., Министерство на 

земеделието и храните 

Дирекция „Развитие на селските 

райони“ 

Представяне на годишен доклад за 2016 г.за 

отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ по подмярка 

19.2 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 

50-143/21.10.2016 г. 

47 14.02.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне надокументи по писмо Изх. № 01-

6300/48 от 01.02.2017 г. на ДФЗ-РА и УП № 

29/19/1/0/00003/3/01/02/01/19.1 във връзка с 

Договор № РД 50-207 от 27.12.2015 г.  

УИН на заявката за плащане: 

29/19/1/0/00003/3/01 

УРН: 580802 

48 14.02.2017 г. Председателя на Комисията за 

обосноваността на разходи на 

Предостовяне на допълнителна информация по 

заявление № 19-19-2-01-3 на Сдружение 
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МИГ 

Дирекция „Развитие на селските 

райони“ 

Министерство на земеделието и 

храните 

„Местна инициативна група-Елхово-Болярово“ 

за одобрение на планирани дейности и разходи 

по подмярка 19.4 за 2017 г. 

53 15.03.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по писмо с  

Изх.№ 01-6300/48 от 01.02.2017 г. и УП № 

29/19/1/0/00003/01/19.1 

Договор № РД 50-207 от 27.12.2015 г.  

УИН на заявката за плащане: 

29/19/1/0/00003/3/01 

УРН: 580802 

55 27.03.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Корекция на заявка за плащане № 

28/19/4/0/00012/2/01 по подмярка 19.4 във 

връзка със Заповед № РД 09-233/15.03.2017 г.На 

Министъра на земеделието и храните за 

одобрени дейности за 2016 г. 

57 29.03.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по писмо с Изх. № 

01-6300/48 от 01.02.2017 г. и  

УП № 29/19/1/0/00003/3/01/02/01/19.1 

Договор № РД 509207 от 07.12.2015 г. 

УИН на заявката за плащане: 

29/19/1/0/00003/3/01 

УРН: 580802 

 

63 27.04.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Представяне на актуализиран списък на 

планираните обществени поръчки за конкретния 

договор по ПРСР и списък на планираните, в 

процес на провеждане и проведени обществени 

поръчки през периода 01.01.2017-31.01.2017 г., 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 

50-143/21.10.2016 г. и Зопевед за одобрение по 

подмярка 19.4 № РД 09-937/21.11.2016 г. 

64 10.05.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по писмо с  

Изх.№ 01-6300/190 от 27.04.2017 г. и  

УП № 28/19/4/0/00012/1/01/01/1 

№ РД 09-937/21.11.2016 г. 
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УИН на заявката за плащане: 

28/19/4/0/00012/1/01 

УРН: 580802 

65 20.05.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по писмо Изх.№ 01-

6300/161 от 11.04.2017 г. и във връзка с  

Договор  № РД 50-85/13.06.2012 г. 

Застахователни полици 

 

 

66 22.05.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по писмо  

Изх.№ 01-6300/225 от 02.05.2017 г. и  

УП № 28/19/4/0/00012/3/01/01/1 

Договор № РД 09-937/21.11.2016 г. 

УИН на заявката за плащане: 

28/19/4/0/00012/3/01 

УРН: 580802 

67 14.06.2017 г. Областна дирекция на Държавен 

фонд „Земеделие“ – гр. Ямбол 

Представяне на документи във връзка с  

Договор № РД 50-141/21.07.2014 г. – 

застрахователни полици 

68 26.06.2017 г. Министерство на Правосъдието 

Централен регистър на ЮЛНЦ 

Представяне на информация пред Централен 

регистър на ЮЛНЦ за дейността през 2016 г. на 

МИГ 

69 27.06.2017 г. Заместник изпълнителния 

директор на Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Представяне на информация във връзка с Писмо 

Изх.№ 01-6300/310 от 09.06.2017 г. на ДФЗ и  

УП № 28/19/4/0/00012/1/01/02/02  

УИН на заявката за плащане  

№ 28/19/4/0/00012/1/01 

Договор № РД 50-143 от 21.10.2016 г. 

71 10.07.2017 г. Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Дирекция „Развитие на селските 

райони“ 

Представяне на документи във връзка с Писмо 

Изх. № 92-307 от 05.07.2017 г. 

72 24.07.2017 г. Изпълнителния директор на 

Държавен фонд „Земеделие“ 

Разплащателна агенция 

Актуализирано Приложение 122_1.1 Списък на 

планирани, в процес на провеждане и проведени 

обществени поръчки, независимо от източника 

на финансиране за 2017 г. за конкретния 

договор по ПРСР: Споразумение за изпълнение 



20 

 

на  СВОМР № РД 50-143/21.10.2016г. 

Заповед по подмярка 19.4 № РД 09-937 от 

21.11.2016 г. 

73 25.07.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Заявка за междинно плащане по подмярка 19.4 

№ 28/19/4/0/00012/3/03 от 25.07.2017 г. 

Споразумение № РД 50-143/21.10.2016 г. 

Период- 01.04.2017-30.06.2017 г. 

74 15.08.2017 г. Заместник изпълнителния 

директор на Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Представяне на информация във връзка с Писмо 

Изх.№ 01-6300/310 от 09.06.2017 г. на ДФЗ и  

УП № 28/19/4/0/00012/1/01/02/02  

УИН на заявката за плащане  

№ 28/19/4/0/00012/1/01 

Договор № РД 50-143 от 21.10.2016 г. 

75 17.08.2017 г. Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Представяне на информация във връзка с Писмо 

Изх.№ 92/307 от 10.08.2017 г. на МЗХГ  

77 28.09.2017 г. Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020 г. 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Представяне на Заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи за 2018 г. по 

подмярка 19.4 във връзка с изпълнение на 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 

50-143/21.10.2016 г. 

79 30.10.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Заявка за междинно плащане по подмярка 19.4 

№ 28/19/4/0/00012/3/04 от 30.10.2017 г. 

Споразумение № РД 50-143/21.10.2016 г. 

Период- 01.07.2017-30.09.2017 г. 

81 02.11.2017 г. Изпълнителния директор на 

Държавен фонд „Земеделие“ 

Разплащателна агенция 

Актуализирано Приложение 122_1.1 Списък на 

планирани, в процес на провеждане и проведени 

обществени поръчки, независимо от източника 

на финансиране за периода от януари до 

септември 2017 г. за конкретния договор по 

ПРСР: Споразумение за изпълнение на  СВОМР 

№ РД 50-143/21.10.2016г. 

Заповед по подмярка 19.4 № РД 09-937 от 

21.11.2016 г. 

82 07.11.2017 г. Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

Министерство на земеделието, 

Заявление за промяна на Споразумение за 

изпълнение на СВОМР на МИГ-Елхово-

Болярово № РД 50-143/21.10.2016 г. във връзка 

с чл.43, ал.1, т.2 от Наредба № 22 от 2015 г. на 
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храните и горите МЗХ – промяна в състава на колективния 

върховен орган 

83 13.11.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по  

Писмо с Изх. № 01-6300/539 от 13.10.2017 г.  

УП: 28/19/4/0/00012/02/02/01 

УИН на заявка: 28/19/4/0/00012/3/02 

Договор № РД 09-937 от 21.11.2016 г. 

84 13.11.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по  

Писмо с Изх. № 01-6300/542 от 16.10.2017 г.  

УП: 28/19/4/0/00012/3/02/01 

УИН на заявка: 28/19/4/0/00012/3/03 

Договор № РД 09-937 от 21.11.2016 г. 

86 30.11.2017 г. Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Заявление за одобрение на промяна на 

Споразумение за изпълнение на СВОМР на 

МИГ-Елхово-Болярово № РД 50-143/21.10.2016 

г. във връзка с чл.43, ал.1, т.2 от Наредба № 22 

от 2015 г. на МЗХ – промяна в състава на 

колективния управителен орган 

87 07.12.2017 г. Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 г. 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Информиране за организиране и провеждане на 

информационни срещи и обучения 

89 15.12.2017 г. Изпълнителен директор на 

Дирекция „Развитие на селските 

райони“ 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Допълнителни документи към подадено 

Заявление за промяна на изпълнението на 

СВОМР № РД 50-143/21.10.2016 г. във връзка с 

чл.43, ал.1, т.2 от Наредба № 22 от 2015 г. на 

МЗХ – промяна в състава на колективния 

управителен орган  

90 15.12.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията по ПМРСР“ 

Представяне на документи по  

Писмо с Изх. № 01-6300/542 от 16.10.2017 г.  

УП: 28/19/4/0/00012/3/03/02/01 

УИН на заявка: 28/19/4/0/00012/3/03 

Договор № РД 09-937 от 21.11.2016 г. 

91 15.12.2017 г. Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация на 

Представяне на допълнителни документи по  

Писмо с Изх. № 01-6300/542 от 16.10.2017 г.  

УП: 28/19/4/0/00012/3/03/02/01 



22 

 

плащанията по ПМРСР“ УИН на заявка: 28/19/4/0/00012/3/03 

Договор № РД 09-937 от 21.11.2016 г. 

92 22.12.2017 г. Началник отдел ЛИДЕР 

Дирекция „РСР“ 

МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация във 

връзка с  

Писмо с Изх. № 19-19-2-01-3 по  

Заявление № 19-19-2-01-3/02.10.2017 г. за 

одобрение на изпълнени дейности и разходи за 

2018 г. по подмярка 19.4 
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14. Опис на приложения 

Приложения: 

 

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

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

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

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

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

4. Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

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

за финансиране в лева 

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

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

в лева 

8. Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на 

споразумение за финансиране в лева 

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

райони 

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

от ЕЗФРСР 

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

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

сключване на споразумение за финансиране в лева 

13. Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в 

лева 

14. Приложение 2: ТАБЛИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ/СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ОТ 

СВОМР НА МИГ – ЕЛХОВО - БОЛЯРОВО 

 

 

 

Дата:  

14.02.2018 г. 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

Даниела Минкова, Председател на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ 

/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: 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  24 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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; 
Неприложимо 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с 

ИТ. 

9500 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) 

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 

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  4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

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

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

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

Мярка 8.6. 

Инвестиции в 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

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

Мярка 20. Маркетинг, 

популяризиране и 

сертифициране на 

местното наследство, 

изделия и храни 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка  4.1. Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.5. Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

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) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 20. Маркетинг, популяризиране 

и сертифициране на местното 

наследство, изделия и храни 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

             

Мярка  4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

410 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

244 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

410 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

1 222 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

293 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мярка 8.6. 

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

156 466 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) 

             

Мярка 20. Маркетинг, 

популяризиране и 

сертифициране на 

местното наследство, 

изделия и храни 

195 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2 933 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна 

местна икономика 

с висока добавена 

стойност 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: 

Адекватна на 

съвременните 

условия жизнена 

среда и качество 

на живот и 

териториална 

идентичност чрез 

ефективно 

използване на 

ресурсите 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: Устойчива и 

иновативна местна 

икономика с висока 

добавена стойност 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: Адекватна 

на съвременните условия 

жизнена среда и качество 

на живот и териториална 

идентичност чрез 

ефективно използване на 

ресурсите 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна 

местна 

икономика с 

висока добавена 

стойност 

1222394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: 

Адекватна на 

съвременните 

условия 

жизнена среда и 

качество на 

живот и 

териториална 

идентичност 

чрез ефективно 

използване на 

ресурсите 

1711351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2933745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Забележка: В СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово има планирана собствена мярка 20, която допринася за постигането и на двата 

приоритета. За целите на отчета в одобреният бюджет по приоритети мярка 20 е включена в приоритет 2.   
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

2016 г. 

 

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

2016 г. 

 

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 

НЕПР. НЕПР. 

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 
НЕПР. НЕПР. 

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 

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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мерки, включени в 

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 

 

 

  



39 

 

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 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 16 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 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 20 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 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице -               

ЕТ -               

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
-               

Друго (ако е 

приложимо) 
-               

Общо от ЕЗФРСР: 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1711351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 1222394 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 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 2933745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 2933745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата

/ 

получател

я 

Име на 

проект

а 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

заявлени

я 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявенат

а помощ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлен

о/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявена 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрен

а 

субсиди

я от 

УО/ДФЗ 

Изплатен

а 

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  4.1. 

Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

              

Мярка 4.2. 

Инвестиции в 

преработка/маркети

нг на 

селскостопански 

продукти 

              

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

              

Мярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура 

              

Мярка 7.5. 

Инвестиции за 
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публично ползване 

в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

Мярка 8.6. 

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на 

горски продукти 

              

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

              

Мярка 20. 

Маркетинг, 

популяризиране и 

сертифициране на 

местното 

наследство, изделия 

и храни 

              

Общо:               
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Приложение 2 

ТАБЛИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ/СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ОТ СВОМР НА МИГ – ЕЛХОВО - БОЛЯРОВО 

Вид индикатор Индикатор 

Цел за 

периода 2014 – 

2020  

(брой) 

Постигнато 

за отчетния 

период 

(брой) 

Постигнато от 

сключване на 

споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

(брой) 

Изходен  

Брой стопанства, получаващи подкрепа  за инвестиции в 

земеделски стопанства 
10 0 0 

Брой предприятия, получаващи подкрепа за инвестиции в 

преработка и търговия на селскостопански продукти 
3 0 0 

Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за 

инвестиции в неселскостопански дейности 
5 0 0 

Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по 

мащаби инфраструктура, вкл. за публична инфраструктура за  

отдих, туристическа инфраструктура 

8 0 0 

Брой  подпомогнати  дейности за  маркетинг, популяризиране и 

сертифициране на местното наследство,   изделия и храни 
10 0 0 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции  в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 
2 0 0 

За резултат 

Брой създадени регионални марки  1 0 0 

Брой сертифицирани  обекти, лица 15 0 0 

 

 

 


