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2. Списък на съкращенията, включени в доклада 

МИГ – Местна инициативна група 

СВОМР – Стратегия за водено от общностите местно развитие 

УО – управляващ орган 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения 

ПП – проектно предложение  
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 

групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ 

Предвид значителното закъснение и липсата на одобрени процедури за прием на проектни 

предложения от ДФЗ – проведени през 2018 и 2019 г. – през настоящия отчетен период 

въздействието от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово може да 

бъде представено като очаквано в следните направления: 

 

3.1. Въздействие чрез стартиралите приеми по мерките от СВОМР, както следва:  

 Обявена, приключила и одобрена в края на 2019 г. (според устна информация от 

ДФЗ) процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.077 по Мярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ (проведена в периода 5.09.2018 до 

08.10.2018 г.) 

В общо 13 населени места от територията са предвидени инвестиции, а броят жители, които ще 

се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (реален) е 17 087 души (по постоянен адрес по 

данни на ГД ГРАО).   

Очакваното въздействие от реализацията на одобрените от МИГ проекти по мярка 7.2 ще е 

насочено към всички групи и сектори заинтересовани лица от територията.  

 Обявен и приключил през 2018 г. първи прием по Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-

Елхово-Болярово” с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.104, с приключила оценка 

през 2019 г. и одобрена процедура в края на 2019 г. (според устна информация от 

ДФЗ, очакваме заповед за одобрение). 

Очакваното въздействие от одобрените от МИГ – Елхово – Болярово проекти е свързано с 

развитие на селско стопанство с висока добавена стойност, като ще окаже очаквано положително 

въздействие спрямо стопанския сектор, по-конкретно – земеделските производители от сектор 

животновъдство и растениевъдство (трайни насаждения).  

 Обявен през 2018 г. и приключил януари 2019 г. първи прием по мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“  от СВОМР на 

СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.130, с 

приключила оценка през 2019 г. и одобрена процедура в края на 2019 г. (заповед за 

одобрение от 18.12.2019 г., получена през януари 2020 г.) 

Очакваното въздействие от одобреното проектно предложение е свързано с внедряване на нови 

и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им за преработка 

на селскостопанска продукция и създаване на възможности за добавяне на стойност към 

земеделската продукция (Специфична цел 1. 2. от СВОМР), като ще окаже положително 

въздействие спрямо представителите на стопанския сектор – както пряко към малките 

предприятия от сектор преработка на селскостопански продукти, така и косвено – към 

земеделските производители.  

 

 Обявен през 2018 г. и приключил януари 2019 г. първи прием по мярка 6.4.1. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в ИСУН 
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BG06RDNP001-19.150 с приключила оценка през 2019 г. и одобрена процедура в края 

на 2019 г. (според устна информация от ДФЗ, очакваме заповед за одобрение) 

Очакваното въздействие от одобрените от МИГ – Елхово – Болярово проекти е свързано с 

развитие на неземеделски дейности, като ще окаже очаквано положително въздействие спрямо 

стопанския сектор, по-конкретно – микропредприятия от промишлеността, търговията и 

услугите.  

 

3.2. Разпространение на информация  

Другото направление, в което може да се отчете въздействие спрямо групите/секторите от 

заинтересовани страни чрез изпълнението на СВОМР, е разпространение на информация за 

възможностите за финансиране чрез проектни предложения към нея и консултиране на 

потенциални бенефициенти. През периода бяха извършени редица информационни дейности:  

- 8 информационни срещи на територията на МИГ – Елхово – Болярово; 

- 8 публикации в местни медии за работата на МИГ – Елхово – Болярово и изпълнението на 

СВОМР. 

Въздействието от тази група дейности (описани и по-долу) е спрямо всички сектори и групи 

заинтересовани страни, доколкото бяха организирани информационни срещи и обучения, 

насочени към бизнеса, нестопанския и публичния сектори и в тези събития участваха 

представители на всички заинтересовани групи.  

 

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.  

В резултат на приключилия прием по мярка 7.2 и одобрените от МИГ – Елхово – Болярово на 

проекти по тази мярка може да се очаква след тяхното изпълнение в бъдеще подобряване на 

условията на живот основно за населението в пенсионна възраст – една от идентифицираните 

уязвими групи, тъй като са предвидени инвестиции в 11 малки и отдалечени населени места, в 

които основната част от населението е именно от тази група.  

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Предвид натрупаното значително забавяне в одобрението от страна на ДФЗ на проведените 

процедури за прием на проектни предложения и в настоящия отчетен период – 2019 г. – все още 

не може да бъде отчетено съществено изпълнение на целите на СВОМР на МИГ – Елхово – 

Болярово, независимо от проведените приеми по четири от мерките от Стратегията. 

Бихме могли да очертаем очакваното изпълнение на целите на СВОМР след изпълнение на 

одобрените от МИГ – Елхово – Болярово проекти (след одобрение на съответните процедури и 

сключване на административни договори): 

 

ПРИОРИТЕТ 1: УСТОЙЧИВА И ИНОВАТИВНА МЕСТНА ИКОНОМИКА С ВИСОКА 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:  

 Специфична цел 1.1. Развитие на селско стопанство с висока добавена стойност.  

След осъществения първи прием по мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

в края на 2018 г. и предвид очакваната (по устна информация от ДФЗ) заповед за одобрение на 
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процедура BG06RDNP001-19.104 от декември 2019 г. очакваме принос за постигане на тази 

специфична цел чрез одобрените от МИГ проекти в следните направления:  

- Подобряване на конкурентоспособността и модернизиране на земеделските стопанства: 

- Подкрепа и инвестиции в техника и оборудване за 5 животновъдни стопанства от сектори 

млечно и месно говедовъдство; 

- Подкрепа и инвестиции за специализирана техника за отглеждане на лавандулови трайни 

насаждения. 

Някои от одобрените от МИГ – Елхово – Болярово проектни предложения са с иновативен 

характер.  

 

 Специфична цел 1. 2. Създаване на възможности за добавяне на стойност към 

земеделската продукция и горските продукти 

След осъществен първи прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ-Елхово-Болярово” с код в ИСУН BG06RDNP001-19.130 и получената  през януари 2020 г. 

заповед за одобрение (№ 03-РД/5068 от 18.12.2019 г.)  очакваме принос за постигане на тази 

специфична цел чрез одобрения от МИГ проект в следните направления  

- преодоляване на липсата на преработвателни предприятия и на производства с висока 

добавена стойност, чрез изграждане на дестилерия за производство и преработка на 

етерично-маслени и медицински култури. 

 

 Специфична цел 1.3. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността 

чрез разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена 

стойност и иновативност  

След осъществен първи прием по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-

Болярово” с код в ИСУН BG06RDNP001-19.150 и информация, че процедурата ще бъде 

одобрена, очакваме принос за постигане на тази специфична цел чрез одобрените от МИГ – 

Елхово – Болярово проекти в следните направления:  

- Разнообразяването на местната икономика с неземеделски производства и дейности е от 

съществено значение за социално-икономическото развитие, в това число (проекти, 

одобрени за финансиране от МИГ): 

o Подкрепа за инвестиции за микропредприятие за производство на метални 

елементи и изделия от неръждаема стомана 

o Подкрепа за закупуване на оборудване за извънболнична лекарска помощ – 

заболявания на нервната система, за съвременна образна диагностика (компютърна 

томография и перфузия на органи) 

o Подкрепа за изграждане на ветеринарна клиника и оборудване за ветеринаро-

медицинската дейност 

o Подкрепа за инвестиции за закупуване на плоско печатен принтер за изработка на 

снимки върху камък 

o Подкрепа за закупуването на специализирано офис оборудване, необходимо за 

подобряване на капацитета и качеството на съществуващите и разкриване на нови 

услуги – печатни и рекламни. 
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ПРИОРИТЕТ 2:  АДЕКВАТНА НА СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕНА СРЕДА И 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И ТЕРИТОРИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 

 Специфична цел 2.1. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост- изграждане на 

съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура; 

 

Чрез одобрените от МИГ – Елхово – Болярово проекти по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

(процедура в ИСУН BG06RDNP001-19.077, по устна информация заповедта за одобрение на 

процедурата от ДФЗ е готова, но не е получена все още) ще се постигне очаквано въздействие за 

постигане в следните направления: 

- Реконструкция на тротоари в град Елхово и град Болярово 

- Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт  на три читалища в Община Елхово 

- Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалищата в четири села от община 

Болярово 

- Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово 

- Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и 

село Попово  

- Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, 

оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение 

В резултат на изпълнението в бъдеще на тези проекти ще се допринесе за осигуряване на 

адекватни условия за живот, което е и част от СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на СВОМР: Устойчиво 

развитие на територията на МИГ – Елхово – Болярово чрез осигуряване на адекватни условия за 

живот и заетост, ефективно и интегрирано развитие на местната икономика и развитие на 

териториална идентичност и маркетинг на база на специфичния териториален потенциал. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълнени са таблиците 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; 

Индикативният график за 2019 г. беше приет от Управителния съвет на заседание, проведено на 

31.08.2018 г.  – протокол № 73 от 31.08.2018 г. 

За съжаление, пора 

При планирането на приеми по процедури за подбор на проектни предложения по мерки от 

Стратегията за ВОМР за 2019 г. очакването беше тези приеми да се осъществят след одобрение  

от ДФЗ на първите приеми по мерки, започнали в края на 2018 г. (както е описано в настоящия 

доклад) с оглед сигурност при спазване на изискванията и правилата, както и – за планираните 

втори приеми по някои от мерките – за да е ясен наличния бюджет. 

За съжаление, поради значителното забавяне в разглеждане и одобрение на тези процедури за 

прием от ДФЗ, се наложи няколкократно актуализиране и промени на индикативния годишен 
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график за 2019 г., като всички версии на Индикативния график са публикувани своевременно на 

сайта на МИГ – Елхово – Болярово http://www.migelhovo.org/?page_id=2711 

Индикативният график за 2019 г. беше променян с решения на УС както следва:  

 Промени в Индикативен годишен график за 2019, заседание на УС – Протокол № 88 от 

21.02.2019 г. 

 Промени на ИГГ 2019 г., заседание на УС – Протокол № 90 от 10.06.2019 г. 

 Промени ИГГ 2019 г., заседание на УС – Протокол № 91 от 26.08.22019 г. 

 Промени ИГГ 2019 г., заседание на УС – Протокол № 93 от 14.10.2019 г. 

 

На свое заседание на 16.09.2019 г. Управителния съвет прие Индикативен график за 2020 г. – 

протокол № 92 от 16.09.2019. 

 

 

1.1. Обявен и приключил прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ процедура за 

подбор BG06RDNP001-19.077 в периода 5.09.2018 до 08.10.2018 г. По тази процедура е 

приключила работата по подбор и оценка на проектните предложения. Подадени са 7 

проекта и всички те са предварително одобрени от УС на Сдружението и предложени за 

финансиране, като се очаква одобрението на процедурата от ДФЗ.  

Одобрените от МИГ проектни предложения са насочени към:  

- Изграждане и обновяване на детски площадки  

- Реконструкция на тротоари  

- Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване  

- Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на читалища  

- Създаване на спортна инфраструктура  

В общо 13 населени места от територията са предвидени инвестиции, а броят жители, които ще 

се ползват от подобрени услуги/инфраструктура 17 087 души (по постоянен адрес по данни на ГД 

ГРАО).   

 

1.2. Обявен и приключил първи прием по Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в 

ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.104 

През отчетния период приключи и първия прием по Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от стратегията, като подбора и оценката на подадените 

проектни предложения приключи през м. януари 2019 г.  

Период на прием: от 23.10.2018 до 10.12.2018 г. 

По тази процедура са подадени в срок 10 проектни предложения с планирани инвестиции в 

следните направления:  

- Инвестиции за развитие на животновъдството (млечно и месно говедовъдство) 

- Инвестиции, свързани с трайни насаждения (лавандула) 

- Силозно стопанство.  

 

http://www.migelhovo.org/?page_id=2711
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1.3. Обявен първи прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в ИСУН 

2020 BG06RDNP001-19.130 

През отчетния период беше обявен и първи прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията с период на прием: от 14.11.2018 до 

07.01.2019 г. 

 

1.4. Обявен първи прием по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“  от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-

19.150 

През отчетния период беше обявен и първи прием по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“  от стратегията с период на прием: от 04.12.2018 до 28.01.2018 г. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

С цел информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати през 

отчетния период МИГ – Елхово – Болярово изпълни комплекс от дейности, включващи различни 

методи и канали за разпространение на информация и знания:  

1. Организиране на информационни срещи 

За периода на доклада са организирани и проведени  8 информационни срещи, всяка за минимум 

10 участника, за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно 

развитие.  

По време на срещите бяха представени следните теми:  

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

2020 г. на МИГ – Елхово – Болярово; 

- 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 

Информационните срещи се проведоха в 7 населени места от територията – в двата общински 

центъра и в 5 села.  

В срещите взеха участие 93 представители на местните общности, представители на бизнеса, 

нестопанския и публичния сектори.  

2. Организиране на обучения на местни лидери 

В одобрените дейности и разходи за 2019 г. бяха планирани 2 /две/ обучения за местни лидери, 

които не бяха изпълнени, поради липса на финансов ресурс заради значителното закъснение на 

авансовото плащане за 2019 г. (получено в края на месец октомври).  

3. Информиране и консултиране 

3.1. 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 
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За отчетния период са реализирани 8 публикации в регионални медии:  

- Публикация на 11 юни 2019 г. в електронна медия Elhovo.News - Покана за свикване на 

общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – 

Болярово“, https://elhovo.news/?p=114697  

- Публикация на 27 ноември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, на тема „Покана за 

участие в информационни срещи“, имаща за цел да информиране за предстоящи шест 

информационни срещи, Линк: https://elhovo.news/?p=117744  

- Публикация на 16 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News на тема: „ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА“, имаща за цел да информира за 

предстоящи две информационни срещи, Линк: https://elhovo.news/?p=118880  

- Публикация на 18 декември 2019 г., в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на земеделските стопанства“, Линк: 

https://elhovo.news/?p=119190 

- Публикация на 19 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Линк: 

https://elhovo.news/?p=119192 

- Публикация на 20 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на неземеделски дейности“ , Линк: https://elhovo.news/?p=119194  

- Публикация на 23 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на местната инфраструктура, Линк: https://elhovo.news/?p=119196  

- Публикация на 23 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News,  „Резултати от 

дейността на „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“, Линк: https://elhovo.news/?p=119198  

 

4. Консултиране на потенциални бенефициенти 

През отчетния период бяха консултирани над 26 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; 

1. Обявен и приключил прием през 2018 г. по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

процедура за подбор BG06RDNP001-19.077: Прием на проектни предложения  в периода 

5.09.2018 до 08.10.2018 г., оценка, приключила на 19.11.2018. 

До края на отчетния период – 31.12.2019 г. – нямаме официална информация за одобрението 

на процедурата за прием по мярка 7.2 (по устна информация от ДФЗ – процедурата е одобрена 

и е издадена заповед в края на 2019 г.) 

 

https://elhovo.news/?p=114697
https://elhovo.news/?p=117744
https://elhovo.news/?p=118880
https://elhovo.news/?p=119190
https://elhovo.news/?p=119192
https://elhovo.news/?p=119194
https://elhovo.news/?p=119196
https://elhovo.news/?p=119198
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2. Приключил първи прием по Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в 

ИСУН2020 BG06RDNP001-19.104 

През отчетния период – м. януари 2019 г., приключи подбора и оценката на подадените проектни 

предложения по първия прием по Мярка 4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА“ от СВОМР.  

По тази процедура:  

 Прием на проектни предложения: от 23.10.2018 г. до 10.12. 2018 г. 17.00 часа 

 Подадени са 10 проектни предложения в срока за кандидатстване и 2 проектни 

предложения след крайния срок. 

 Комисия за подбор на проектни предложения, назначена  със Заповед № 4 от 11.12.2018 г. 

на председателя на УС на базата на решение на УС.  

 Оценката на постъпилите в срок проектни предложения започна след създаване на 

оценителна сесия от УО на ПРСР на 13.12.2018 г. 

 На 14.12.2018 г. в ИСУН 2020 беше направено разпределение на подадените проектни 

предложения за етап Оценка на административно съответствие и допустимост на 

членовете на Комисията за ППП с право на глас. 

Дейностите, извършени през отчетния период по тази процедура са следните:  

 Комисията за подбор на проектни предложения проведе 2 заседания през отчетния 

период:  

o Заседание на КППП на 24.01.2019 г. (Протокол от заседание на КППП № 2 – 4.1 от 

24.01.2019 г.) 

o За извършване на окончателно класиране при спазване на СВОМР, КППП проведе 

заседание на 25.01.2019 г. (Протокол № 3 – 4.1 от 25.01.2019 г.) 

 В процеса на ОАСД бяха установени несъответствия и неточности във всички проектни 

предложения и през месец януари 2019 г. бяха изпратени писма за допълнителна 

информация до кандидатите. Осъществената комуникация с кандидите е проведена в 

ИСУН 2020. След получаване на отговорите от кандидатите ОАСД продължи. 

Отговорите и допълнително представените документи не доведоха до подобряване 

качеството на проектните предложения. 

 В процеса на ОАСД беше извършено посещение на място за проектно предложение, 

включващо инвестиции в трайни насаждения – за проектно предложение BG06RDNP001-

19.104-0009. Бяха направени констатации, че дейностите не са започнали преди 

кандидатстването.  

 В процеса на ОАСД бяха направени служебни корекции (от администратор на 

оценителната сесия) в две от проектните предложения.  

 В резултат от ОАСД:  

o 9 /девет/ от проектните предложения бяха одобрени за следващ етап на оценка,  

o 1 /едно/ проектно предложение - BG06RDNP001-19.104-0009 - не преминава етапа 

на оценка за административно съответствие и допустимост, защото не отговаря на 

условията за допустимост на дейностите и съответно – на критериите за АСД: 

раздел І, т. 4 и т. 16 и раздел ІІ т.17. Мотиви за решението: Съгласно Условията за 

кандидатстване, т.13.2 Условия за допустимост на дейностите, т.3, по процедурата 

се подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда 
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на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или 

Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна 

среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на 

културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно 

наследство. Съгласно предоставените от кандидата документи, РИОСВ – Стара 

Загора уведомява кандидата, че инвестиционното намерение попада в границите на 

защитени зони от НАТУРА 2000, и подлежи на оценка за съвместимостта с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. Към датата на кандидатстване 

и към периода на оценка тази съгласувателна процедура не е проведена. 

o На основание чл. 18 ал.3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. кандидатът с 

отхвърлено на етап ОАСД проектно предложение BG06RDNP001-19.104-0009 беше 

информиран за това с писмо.  

o С писма бяха информирани и двамата кандидати с проектни предложения, 

подадени след крайния срок за кандидатстване, че те нямат да бъдат разглеждани и 

оценявани.  

 На 24.01.2019 г. чрез ИСУН автоматично беше направено разпределение  на членовете на 

КППП с право на глас за извършване на Техническа и финансова оценка  на преминалите 

проектни предложения по процедурата. Членовете с право на глас извършиха оценка на 

проектните предложения, като всички 9 /девет/ преминават минималния праг за 

финансиране съгласно одобрената СВОМР. 

 КППП, на заключителното си заседание на 25.01.2019 г., взе решение за извършване на 

окончателно класиране на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.104 по 

Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ по 

Стратегията на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ съгласно спецификата на мярката. 

(Приложен в ИСУН Протокол № 3 – 4.1 от 25.01.2019 г.). 

По мярка 4.1. е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти“ в размер на 20 % от 

общия бюджет на мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки проекти е да се 

осигури възможност за по-лесен достъп до финансиране на стартиращите и микро 

предприятия и по-малки земеделски стопанства.  

КППП взе следните решения по процедура BG06RDNP001-19.104: 

- Съгласно одобрената СВОМР (и допълнително споразумение към нея), и т. 9.1 и т. 

22 от  Условията за кандидатстване, и общия размер на БФП за стандартни 

проектни предложения, който е 328 579,20 лева, предлага за финансиране 3 

„стандартни“ проекта и 3 „стандартни“ проекта са резервни. 

- Съгласно одобрената СВОМР (и допълнително споразумение към нея), и т. 9.1 и т. 

22 от  Условията за кандидатстване, и общия размер на БФП за „малки“ проекти, 

който е 82 144,80 лева предлага за финансиране 3 „малки“ проекта. 

 КППП приключи работа на 25.01.2019 г. с изготвяне на Оценителен доклад № 1 ОТ 

25.01.2019, в който предлага за финансиране 3 „стандартни“ и 3 „малки“ проектни 

предложения.  

 Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ одобри Оценителен  доклад на 

КППП по мярка 4.1 от СВОМР с предварително одобрение за финансиране на шест 

проектни предложения – протокол № 87 от 30.01.2019 година. 
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 Всички документи, документиращи процеса по прием и подбор на проектни предложения, 

са налични в секция „Документи“ на процедура BG06RDNP001-19.104 в ИСУН 2020. 

 МИГ – Елхово – Болярово информира ДФЗ за приключването на процедурата с писмо № 

27/6.02.2019  

 На 5.02.2019 г. – след края на оценката по процедурата – в МИГ – Елхово – Болярово 

постъпи възражение от кандидата по отхвърленото проектно предложение 

BG06RDNP001-19.104-0009, на което беше отговорено, като за отговора информирахме и 

УО на ПРСР и ДФЗ.  

 

3. Приключил първи прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в 

ИСУН2020 BG06RDNP001-19.130 

През 2018 г. бяха предприети и отчетени всички дейности, свързани с подготовката и 

обявяването на процедурата за първи прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-

Болярово”.  

През отчетния период – през м. януари 2019 г., приключи подбора и оценката на подадените 

проектни предложения по първия прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ (BG06RDNP001-19.130) от стратегията, като бяха изпълнени 

следните дейности:  

 Прием на проектни предложения  в периода от 14.11.2018 до 07.01.2019 г. 

 Подадено е 1 /едно/ проектно предложение в срока за кандидатстване; 

 УС избра и одобри Комисия за подбор на проектни предложения – Протокол 85 от 

08.01.2019 г. , включително одобри и квалификацията на членовете на КППП.  

 Членовете на КППП са определени съгласно Минималните изисквания към реда за оценка 

на проектни предложения към стратегията за ВОМР и Правила за провеждане на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на 

проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез 

стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Елхово-Болярово. 

Председателят, секретарят и членовете на комисията притежават необходимата 

квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им 

със заповедта за назначаване 

 Председателят на УС назначи КППП със Заповед № 1/08.01.2019 г.   

 Всички членове на КППП поеха отговорността да изпълняват задълженията си 

добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, 

които са узнали във връзка със своята работа в комисията, като подадоха декларации по 

Приложение 123_8_1, Приложение  123_8_2, Приложение 123_8_3 на ДФЗ. 

 Оценката на постъпилите проектни предложения започна след създаване на оценителна 

сесия от УО на ПРСР на 09.01.2019 г. 

 За периода на работа на КППП по тази процедура, а именно до 30 работни дни от крайния 

срок на приема: 18 февруари 2019 г., Комисията проведе следните заседания:  

o Стартиращо (встъпително) заседание на 09.01.2019 г., като преди началото на 

оценителния процес Председателя на КППП проведе въвеждащо обучение на 

членовете на КППП. 
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o За извършване на окончателно класиране при спазване на СВОМР, КППП проведе 

заседание на 18.02.2019 г. 

 На 09.01.2019 г. чрез ИСУН автоматично беше направено разпределението за извършване 

на Оценка на административно съответствие и допустимост на членовете на КППП с 

право на глас.  

 В процеса на оценка на Административно съответствие и допустимост членовете с право 

на глас констатираха определени неясноти, неточности и несъответствия, които са 

отбелязани в оценителните им листове. Поради тази причина оценката беше прекъсната в 

ИСУН и на база на констатациите и забележките от оценителите бяха подготвени писма за 

допълнителна информация.  

 Комуникацията с кандидата за представяне на допълнителна информация е извършена 

чрез ИСУН както следва: 

o Писмо с Изх. № 24 от 01.02.2019 г. и получен отговор от кандидата на 06.02.2019 г. 

в определения срок. 

o Писмо с Изх. № 41 от 12.02.2019 г. и получен отговор от кандидата на 13.02.2019 г.  

Отговорът и допълнително представените документи не водят до подобряване качеството 

на проекта.  

 В резултат от ОАСД: Проектното предложение BG06RDNP001-19.130-0001 преминава 

етап ОАСД и продължава на следващия етап на оценка – Техническа и финансова оценка. 

 На 14.02.2019 г. чрез ИСУН автоматично беше направено разпределение  на членовете на 

КППП с право на глас за извършване на Техническа и финансова оценка. Членовете с 

право на глас извършиха оценка на проектното предложение и то преминава минималния 

праг за финансиране съгласно одобрената СВОМР. 

 За извършване на окончателно класиране при спазване на СВОМР, КППП проведе 

заседание на 18.02.2019 г., на което взе решение за извършване на окончателно класиране 

на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.130 по Мярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-

Болярово” 

 КППП приключи работа на 18.02.2019 г. с изготвяне на Оценителен доклад № 4.2-1 от 

18.02.2019, в който предлага за финансиране 1 проектно предложение.  

 КППП предлага проектното предложение BG06RDNP001-19.130-0001 „Дестилерия за 

производство и преработка на етерично-маслени и медицински култури находяща се в с. 

Малко Кирилово, общ. Елхово“ на ЗП Христо Карастайков за финансиране.  

 Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ одобри Окончателния доклад 

на КППП по мярка 7.2 от СВОМР с предварително одобрение за финансиране на седемте 

подадени проектни предложения – протокол № 88 от 21.02.2019. 

 МИГ – Елхово – Болярово информира ДФЗ за приключването на процедурата с писмо № 

50/27.02.2019 

 Всички документи, документиращи процеса по прием и подбор на проектни предложения, 

са налични в секция „Документи“ на процедура BG06RDNP001-19.130 в ИСУН 2020. 

 

4. Приключил първи прием по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“  от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-

19.150 
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През 2018 г. бяха предприети и отчетени всички дейности, свързани с подготовката и 

обявяването на процедурата за първи прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-

Болярово”.  

През отчетния период – през м. януари и февруари 2019 г., приключи подбора и оценката на 

подадените проектни предложения по първия прием по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ (BG06RDNP001-19.150) от стратегията, като бяха изпълнени следните 

дейности:  

 Прием на проектни предложения  в периода от 04.12.2018 до 28.01.2018 г. 

 Подадени са 8 /осем/ проектни предложения в срока за кандидатстване; 

 УС избра и одобри Комисия за подбор на проектни предложения – Протокол 86 от 

29.01.2019 г. , включително одобри и квалификацията на членовете на КППП.  

 Членовете на КППП са определени съгласно Минималните изисквания към реда за оценка 

на проектни предложения към стратегията за ВОМР и Правила за провеждане на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на 

проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез 

стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Елхово-Болярово. 

Председателят, секретарят и членовете на комисията притежават необходимата 

квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им 

със заповедта за назначаване 

 Председателят на УС назначи КППП със Заповед № 2/30.01.2019 г.   

 Всички членове на КППП поеха отговорността да изпълняват задълженията си 

добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, 

които са узнали във връзка със своята работа в комисията, като подадоха декларации по 

Приложение 123_8_1, Приложение  123_8_2, Приложение 123_8_3 на ДФЗ. 

 Оценката на постъпилите проектни предложения започна след създаване на оценителна 

сесия от УО на ПРСР на 30.01.2019 г. 

 За периода на работа на КППП по тази процедура, а именно до 30 работни дни от крайния 

срок на приема: 12 март 2019 г., Комисията проведе следните заседания:  

o Стартиращо (встъпително) заседание на 01.02.2019 г. ., като преди началото на 

оценителния процес Председателят на КППП проведе въвеждащо обучение на 

членовете на КППП. 

o Заседание на КППП на 06.03.2019 г.  

o За извършване на окончателно класиране при спазване на СВОМР, КППП проведе 

заседание на 12.03.2019 г. (Протокол № 3 – 6.4.1 от 12.03.2019 г.) 

 На 01.02.2019 г. чрез ИСУН автоматично беше направено разпределението за извършване 

на Оценка на административно съответствие и допустимост на членовете на КППП с 

право на глас.  

 В процеса на ОАСД бяха извършени посещения на място за проектни предложения, 

включващи разходи за строително-монтажни работи и бяха направени следните 

констатации:  

o за проектни предложения BG06RDNP001-19.130-0001, BG06RDNP001-19.150-0004, 

BG06RDNP001-19.130-0008: „Констатирано е съответствие между активите 

съгласно предоставените документи към проектното предложение и наличните 
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активи установени при посещението на място. Дейностите, за които се иска 

финансово подпомагане не са осъществени преди подаването на заявлението за 

подпомагане“ 

o за проектно предложение BG06RDNP001-19.150-0007: „Констатирано е 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ между активите съгласно предоставените документи към 

проектното предложение и наличните активи установени при посещението на 

място.“ 

 В процеса на оценка на Административно съответствие и допустимост членовете с право 

на глас констатираха определени неясноти, неточности и несъответствия, които са 

отбелязани в оценителните им листове. Поради тази причина оценката беше прекъсната в 

ИСУН и на база на констатациите и забележките от оценителите бяха подготвени писма за 

допълнителна информация.  

 Комуникациите с кандидатите за представяне на допълнителна информация са извършени 

чрез ИСУН. 

Отговорите и допълнително представените документи не водят до подобряване качеството 

на проектните предложения.  

 КППП на свое заседание на 6.03.2019 г. взе следните решения:  

o На базата на подадените проектни предложения, проведената комуникация с 

кандидатите и извършените посещения на място, оценителите приключиха 

оценките на етап АСД със следните резултати: 7 проектни предложения 

преминават успешно етап ОАСД. 

o 1 проектно предложение - BG06RDNP001-19.150-0007 не отговаря на условията за 

административно съответствие и допустимост по горецитираната процедура: Към 

момента на оценката за АСД на проектното предложение съгласувателните 

процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите не са проведени. Проектното 

предложение не отговаря и на условията за допустимост на дейностите по 

процедурата – Условия за кандидатстване, раздел 13.2. Условия за допустимост на 

дейностите, т. 5 и т.6, и раздел 24.1. Списък с общи документи, т.18. При 

посещението на място за проектно предложение BG06RDNP001-19.130-0007 е 

констатирано НЕСЪОТВЕТСТВИЕ и то НЕ отговаря на следния критерий за АСД - 

съществува несъответствие между заявените от кандидата и реалните данни. 

 На основание чл. 18 ал.3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. кандидатът с 

отхвърлено на етап ОАСД проектно предложение BG06RDNP001-19. 150-0007 беше 

информиран за това с писмо.  

 На 12.03.2019 г. чрез ИСУН автоматично беше направено разпределение  на членовете на 

КППП с право на глас за извършване на Техническа и финансова оценка  на преминалите 

проектни предложения по процедурата. Членовете с право на глас извършиха ТФО на 

проектните предложения, като всички 7 /седем/ преминават минималния праг за 

финансиране съгласно одобрената СВОМР.  

 За извършване на окончателно класиране при спазване на СВОМР, КППП проведе 

заседание на 12.03.2019 г., на което взе решение за извършване на окончателно класиране 

на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.150 по Мярка 6.4.1. 
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„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-

Болярово”. 

По мярка 6.4.1. е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти“ в размер на 20 % 

от общия бюджет на мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки проекти е да се 

осигури възможност за по-лесен достъп до финансиране на стартиращите и микро 

предприятия и по-малки земеделски стопанства, които в противен случай биха били 

затруднени да се конкурират с по-големите потенциални бенефициенти. 

КППП взе следните решения по процедура BG06RDNP001-19.150:  

o Съгласно одобрената СВОМР (и допълнително споразумение към нея), и т. 9.1 и т. 

22 от  Условията за кандидатстване, и общия размер на БФП за стандартни 

проектни предложения, който е 328 579,20 лева, предлага за финансиране 3 

„стандартни“ проекта и 2 „стандартни“ проекта са резервни; 

o Съгласно одобрената СВОМР (и допълнително споразумение към нея), и т. 9.1 и т. 

22 от  Условията за кандидатстване, и общия размер на БФП за „малки“ проекти, 

който е 82 144,80 лева, предлага за финансиране 2 „малки“ проекта. 

 КППП приключи работа на 12.03.2019 г. с изготвяне на Оценителен доклад № 6.4.1-1 от 

12.03.2019 г., в който предлага за финансиране 3 „стандартни“ проекта и 2 „малки“ 

проекта.  

 Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ одобри Оценителен  доклад на 

КППП по мярка 6.4.1 от СВОМР с предварително одобрение за финансиране на пет 

проектни предложения – протокол № 89 от 15.03.2019 година. 

 Всички документи, документиращи процеса по прием и подбор на проектни предложения, 

са налични в секция „Документи“ на процедура BG06RDNP001-19.150 в ИСУН 2020. 

 МИГ – Елхово – Болярово информира ДФЗ за приключването на процедурата с писмо №  

65/21.03.2019 

 

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.  

Деловодната система съдържа следните регистри, в които се регистрират всички документи и 

актове:  

 Регистър Входяща кореспонденция 

 Регистър Изходяща 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.  
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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:  

 

3.1 Проучване и анализ за определяне на териториални символи и местна 

идентичност на територията на МИГ - Елхово – Болярово. 

През отчетния период беше изпълнена дейността „ Проучване и анализ за определяне на 

териториални символи и местна идентичност на територията на МИГ - Елхово – 

Болярово“. Проучването беше възложено и изпълнено от „Ла Фит“ ООД в периода 11.11.2019 – 

19.12.2019 г.  

Основната цел е да се определят териториалните символи и местната идентичност на 

територията на МИГ – Елхово – Болярово със следните специфични цели: 

 Проучване и анализ за определяне на териториални символи и местна идентичност на 

територията на МИГ - Елхово – Болярово;  

 Да се обобщят уникални природни, исторически, архиологически и архитектурни 

забележителности на територията на МИГ – Елхово – Болярово; 

 Да се изведат предложения за уникални културни традиции, обичаи, обреди, празници, 

местни продукти(храни и напитки), значими спортни събития, емблематични личности 

МИГ 

 Анализ на събраната чрез проучването информация; 

За постигането на тези цели от изпълнителя „Ла Фит“ ООД бяха изпълнени следните задачи:  

 Беше събрана и обобщена обективна и проверима информация относно местни 

характеристики, забележителности и продукти, които са знакови за територията на МИГ – 

Елхово - Болярово.  

 Бяха установени мненията и оценките на представителите на местните общности по 

отношение териториалните символи и местна идентичност на територията на Местна 

инициативна група – Елхово – Болярово – природни, исторически, „нематериално 

наследство“, храни, напитки и други.   

Основните изводи от проучването са:  

1. Отличителни и уникални характеристики на територията на МИГ – Елхово – Болярово, 

формиращи местна идентичност според мненията на анкетираните 

 Най-важните и придаващи уникалност природни забележителности и елементи на 

биоразнообразието на територията на МИГ – Елхово – Болярово: река Тунджа, както 

и останалите реки и притоци, резерватите, както богатите на дивеч гори и язовири за 

риболов са добри предпоставки за използването им като елементи на местната 

идентичност. Необходими са усилия на всички заинтересовани страни за подобряване на 

популяризирането на природните забележителности, с цел реално оползотворяване на 

техния потенциал, и в същото време – за тяхното опазване.  
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 Най-важните и придаващи уникалност, исторически, археологически и 

архитектурни забележителности: Резултатите от проучването показват, че основно 

три са водещите исторически забележителности – музея, долмените и скалните 

светилища Тракийски слънца. За да бъде истинско, наследството трябва да бъде 

легитимирано: това означава да се даде на потребителя максимална гаранция за 

историческото. 

 Най-важните и придаващи уникалност, забележителности от сферата на културата и 

„живото наследство" - фолклор, обичаи, обреди, празници: Кукерските игри са 

уникално и съхранено от миналото наследство, за което трябва да продължат усилията 

за предаване на традицията към следващите поколения, промотирането й, като в 

същото време да се запази и уважава тяхната автентичност. Празник на баницата и 

двата фестивала са събития, които придобиват популярност през последните няколко 

десетилетия, и с годините привличат все повече посетители.  Необходимо е 

предприемане на действия за допълнително повишаване на интереса към тези уникални 

местни културни събития и превръщането им в повод за по-дълъг престой на 

територията на МИГ – Елхово – Болярово.  

 Уникални за територията местни продукти, включително храни/напитки, които 

могат да бъдат популяризирани: Настоящото проучване потвърди уникалността и 

богатството на кулинарното наследство – храни, напитки, гастрономия – от 

територията на МИГ – Елхово – Болярово. За нейното по-добро позициониране биха 

могли да се използват различни инструменти и подходи като: предлагане на училищни 

ваканции за готвене, посещение на фермерски пазари, посещение на производители на 

храни и ферми. От изключителна важност е знанието за тези уникални местни храни и 

гастрономия да бъде съхранено и предадено на следващите поколения Тези храни и 

гастрономия да бъдат въведени в съвремието, в предлаганите услуги за жители, 

туристи и гости на територията на МИГ – Елхово – Болярово.  

 Местни услуги, включително туристически и други, които са важни за територията 

и могат да бъдат популяризирани: Местните общности дефинират множество 

местни услуги, в същото време няма знание за комплексни туристически услуги – което 

донякъде означава, че липсва или е недостатъчно подобно предлагане. МИГ – Елхово – 

Болярово – а и други организации и бизнес – биха могли да насочат усилия в подобно 

направление, така че да се предлага цялостен продукт, базиран на колективна и 

териториална идентичност. 

 Значими и традиционни спортни събития, които са важни за територията и могат да 

бъдат популяризирани: провеждат се местни / регионални / трансгранични спортни 

събития, които привличат гости и посетители за кратко време. Двете общини от 

територията инвестираха през последните години и има добре изградени спортни бази, 

които представляват потенциал за развитие на по-регулярен спортен туризъм. 

 Емблематични „личности” за територията, които са важни и могат да бъдат 

популяризирани: Положените усилия на местните власти за съхраняване на паметта 

за Стефан Караджа и Велко Кънев дават възможност за привличане на посетители и 

туристи.  

 Уникални забележителности на населените места на територията на МИГ - Елхово – 

Болярово: Прави впечатление, че тези природни и исторически забележителности са 
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разпределени по цялата територия. За да бъдат видими и реално оползотворени, са 

необходими усилия в посока документиране, популяризиране и включване в туристически 

продукти. Отговорите на този въпрос дефинират и донякъде формулират местната 

идентичност и нейните елементи – визията за територията: Чиста природа и води, 

история и традиции, гастрономия и гостоприемни хора.  Тази визия – споделена от 

всички заинтересовани страни, може да бъде базата за следващите стъпки към 

популяризиране на местната идентичност.   

 Какво може да се покаже от населените места на гост, роднина от друг град или 

чужденец? Къде може да се заведе?  

Забележителностите – природни, исторически и културни, празниците и фестивалите, 

интересната местна кухня и топлите и гостоприемни хора – това, според анкетираните, 

може да бъде представено пред посетителите на територията.  

 Местни традиции и празници в населените места на територията на МИГ – Елхово – 

Болярово: Кукерите и коледарите са специфични за територията, запазени са като 

обичаи, и в тяхното представяне участват всички поколения. Традиционните селски / 

фолклорни събори на селата са също интересен елемент от местната идентичност, 

които би могло да се осъвременят и станат по-атрактивни. В това направление МИГ – 

Елхово – Болярово може да бъде организатор и/или инициатор на дейности за 

популяризиране и съхранение на местните празници.  

2. Оценка на факторите, оказващи влияние върху маркетинга на местната идентичност 

 Наличие на достатъчно информация (включително в Интернет) за местните 

забележителности и продукти: необходими са значителни допълнителни усилия и 

дейности за подобряване на осведомеността и разпространението на информация, като 

се използват различни канали и новите ИТ технологии и решения.  

 Оценка на факторите, формиращи средата за жители и посетители на територията 

във връзка с възможностите за популяризиране на местните забележителности и 

идентичност: за осигуряване на добри условия за живот и запомнящо се хубаво 

преживяване за посетителите на територията на МИГ – Елхово – Болярово са 

необходими допълнителни инвестиции и усилия за всички фактори, но най-вече за: места 

за развлечение; информация и реклама; достъпност на туристическите атракции; 

инфраструктура; транспортна достъпност. 

 Какво може да остави приятен спомен в един български гост или чужденец от 

посещението си на територията, за да се върне отново? Самобитната все още 

българска традиция – фолклор, обичаи, обреди, красивата, чиста и девствена природа 

и богато биоразнообразие, уникалните местни храни и гастрономия и хората - 

сърдечни и гостоприемни 

 Възможен принос на МИГ – Елхово – Болярово за развитие на местната идентичност 

и нейното популяризиране и маркетинг: Сдружение „Местна инициативна група – 

Елхово – Болярово“ следва да насочи усилия за: подпомагане провеждането на местни 

празници, обичаи и традиции; регистрация и сертификация на регионална колективна 

марка; проучвания и маркетингови дейности за местен туристически продукт.  

3. Аналитичен преглед и проучване на добри практики за маркетинг на местна 

идентичност  
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Анализираните добри практики от други региони на ЕС в повечето случаи са приложими и за 

територията на МИГ – Елхово – Болярво, със съответното приспособяване:  

- За местни, специфични и уникални храни.  

- За съкращаване на веригата от стопанството до потребителя; 

- За използване на потенциала на живото културно наследство;  

- За фестивали и събития; 

- За създаване на нова туристическа атракция на базата на специфичен продукт; 

- За природните и исторически забележителности; 

- Използване на изкуството като лост на местното развитие в планински район. 

 

3.2 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. 

На интернет сайта www.migelhovo.org са публикувани всички документи, свързани с 

изпълнението на Стратегията за ВОМР – в обособено меню КАНДИДАТСТВАНЕ:  

- одобрената Стратегия за ВОМР с всичките й изменения до момента,  

- индикативните годишни графици,  

- мерките от стратегията заедно с подготвените документи по проведените приеми и 

резултатите от тях,  

- Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

и ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и 

ЕЗФРСР чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово –

Болярово. 

Доколкото за периода на доклада няма все още сключени договори за изпълнение на одобрени 

проекти, все още на сайта няма публикувана такава информация.  

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

бързо обновяване на съдържанието. 

 

3.3 Създаване и реализиране на публикации в печатни / електронни медии на 

покани за организирани събития, покани за прием на проекти и други, свързани 

с популяризиране дейността на МИГ 

За отчетния период са реализирани 8 публикации в регионални медии:  

- Публикация на 11 юни 2019 г. в електронна медия Elhovo.News - Покана за свикване на 

общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – 

Болярово“, https://elhovo.news/?p=114697  

- Публикация на 27 ноември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, на тема „Покана за 

участие в информационни срещи“, имаща за цел да информиране за предстоящи шест 

информационни срещи, Линк: https://elhovo.news/?p=117744  

http://www.migelhovo.org/
http://www.migelhovo.org/
https://elhovo.news/?p=114697
https://elhovo.news/?p=117744
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- Публикация на 16 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News на тема: „ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА“, имаща за цел да информира за 

предстоящи две информационни срещи, Линк: https://elhovo.news/?p=118880  

- Публикация на 18 декември 2019 г., в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на земеделските стопанства“, Линк: 

https://elhovo.news/?p=119190 

- Публикация на 19 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Линк: 

https://elhovo.news/?p=119192 

- Публикация на 20 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на неземеделски дейности“ , Линк: https://elhovo.news/?p=119194  

- Публикация на 23 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News, „МИГ – ЕЛХОВО – 

БОЛЯРОВО“ в подкрепа на местната инфраструктура, Линк: https://elhovo.news/?p=119196  

- Публикация на 23 декември 2019 г. в електронна медия Elhovo.News,  „Резултати от 

дейността на „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“, Линк: https://elhovo.news/?p=119198  

 

 

3.4 Промоционални и рекламни материали  

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

изработени следните промоционални и рекламни материали:   

- Подготовка и отпечатване на рекламни материали, брандирани с име и лого на МИГ и 

останалите изисквания за публичност, в това число:  

 Рекламни и работни материали материали - папка, химикал и бележник – 100 броя  

 Рекламни настолни календари – 100 броя 

 Рекламни спортни раници – 50 броя 

 Рекламни шапки – 100 броя  

- Дизайн, предпечат и печат на 50 бр. информационни плакати 

 

3.5 Информационни срещи 

За периода на доклада са организирани и проведени  8 информационни срещи, всяка за минимум 

10 участника, за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно 

развитие.  

По време на срещите бяха представени следните теми:  

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

2020 г. на МИГ – Елхово – Болярово; 

- 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 

Информационните срещи се проведоха в 7 населени места от територията – в двата общински 

центъра и в 5 села. В тях взеха участие 93 представители на всички групи заинтересовани страни 

от прилагането на подхода ВОМР и Стратегията: представители на бизнеса – земеделски 

производители и неземеделски бизнес, нестопанския – читалища, НПО и физически лица, и 

публичния сектори.  

https://elhovo.news/?p=118880
https://elhovo.news/?p=119190
https://elhovo.news/?p=119192
https://elhovo.news/?p=119194
https://elhovo.news/?p=119196
https://elhovo.news/?p=119198
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1. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 10.12.2019 г., от 10.00 часа,  НЧ "ХРИСТО БОТЕВ 1935 – с. Пчела", с. Пчела, 

община Елхово 

2. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 10.12.2019 г., от 13.30 часа, НЧ "РАЗВИТИЕ 1893“, ул. Родопи 1, гр. Елхово, 

община Елхово 

3. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 11.12.2019 г., от 10.00 часа, НЧ "СВЕТЛИНА“  

с. Бояново, община Елхово 

4. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 11.12.2019 г., от 13.30 часа, НЧ „Г. С. РАКОВСКИ 1922“, с. Раздел, община 

Елхово 

5. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 12.12.2019 г., от 10.00 часа, НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ 1912 г.“, пл. "9-ти 

септември” 4, гр. Болярово, община Болярово 

6. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 12.12.2019 г., от 13.30 часа, НЧ „СВЕТЛИНА-1928“, с. Мамарчево, община 

Болярово 

7. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 20.12.2019 г. от 10:00 часа, НЧ „СЪГЛАСИЕ – 1930“ – с. Кирилово община 

Елхово 

8. Информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за 

местно развитие, на 20.12.2019 г. от 13:00 часа, гр. Елхово, зала на Детска градина“ Надежда“, ул. 

„Черно море“ 55, гр. Елхово. 

 

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 все още няма сключени договори с получатели на безвъзмездна помощ, 

поради значителното закъснение на одобрението от страна на ДФЗ на вече проведените 

процедури за подбор на проектни предложения.  

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ функционира и изпълнява задълженията 

си съгласно споразумението и изискванията на нормативната уредба през дванадесетте месеца на 

2019 г.  

През отчетния период основните предизвикателства, с които се сблъска МИГ – Елхово – 

Болярово, бяха свързани със значителното забавяне при разглеждане и одобрение на 

проведените процедури за подбор на проекти, финансирани от ЕЗФРСР – ПРСР 2014-2020 

г., от страна на Държавен фонд „Земеделие“ – РА.  

Значителното забавяне в разглеждането на проведените от МИГ – Елхово – Болярово 

процедури за прием на проектни предложения – една процедура, обявена и оценена през 2018 г., 

и 3 процедури, обявени през 2018 и с приключили оценки в началото на 2019 г., доведе до 
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негативно отношение от страна на кандидатите от териториите на МИГ, които чакат за 

резултат повече от година. 

Като следствие от това забавяне и поради решението на ДФ „Земеделие“ да обвързва 

възстановяването на направените разходи и авансовите плащания с одобрението на 

проведените процедури за подбор на проектни предложения, през отчетния период МИГ – 

Елхово – Болярово беше поставено в трудна финансова ситуация, тъй като авансовото плащане 

за дейностите за 2019 г. беше получено едва в края на месец октомври. МИГ – Елхово – Болярово 

имаше една процедура, осъществена и с приключила оценка през декември 2018 г., заради чието 

забавено одобрение се забавиха и плащанията – възстановяване на разходи за 2018 г.  и авансово 

плащане за 2019 г.   

В същото време, нямаше яснота в течение на годината, че тези плащания ще се забавят толкова, 

за да се търсят други източници на финансов ресурс.  

Този проблеми съответно се отразиха и върху изпълнението на планираните дейности и се 

наложи някои от тях да не бъдат изпълнение – от една страна, поради липса на финансов ресурс, 

от друга – поради отлагането на следващите приеми заради забавянето на одобрението на вече 

проведените процедури.  

 

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.  

За периода на настоящия доклад – 2019 г. – приключиха три процедури за прием и са извършени 

оценки и класиране на проектните предложения – описани по-горе в доклада. За тези общо 4 

/четири/ проведени и приключили процедури (1 от 2018 г. и 3 – през 2019 г.) през отчетния 

период не е получено одобрение от ДФЗ и съответно – няма сключени договори. Поради това не 

може да се отчете принос за прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

 

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 

 

През периода на отчет – 2019 г. няма промени в екипа на МИГ Елхово–Болярово. 

Персоналът на МИГ включва следните позиции:  

 Изпълнителен директор: Нели Радославова Кадиева 

 Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР: Милена Атанасова Гендова 

 Експерт мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие: Антоанета Димитрова Мунева 

 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

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



25 

 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

7. Промяна на офиса на МИГ: НЕПРИЛОЖИМО  

 

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ:  

В състава на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ – 

Управителен съвет през отчетния период няма настъпили промени.  

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо) 

За отчетния период се беше извършена промяна в Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 

50-143 от 21.10.2016 г., заявлението за която беше подадено с наш изх. № 168/28.11.2018 г.  

Необходимостта от промяна в споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР е 

мотивирана от констатирана очевидна техническа грешка. 

В описанието на раздел 5. Описание на мерките, мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от одобрената 

Стратегия за ВОМР е допусната очевидна техническа грешка в пресмятането, именно: левовата 

равностойност на 50 000 евро – записана е сума 29337,45 лева, а трябва да е 97791,50 лева. 

С покана от МЗХГ изх. № 19-19-2-01-3/08.02.2018 г. бяхме поканени да подпишем допълнително 

споразумение и то е с дата 12.02.2019 г. 

 

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 2018 г. 

 

1. Регистър входяща кореспонденция 2019 

 

№ ДАТА ТЕХЕН 

ИЗХОДЯЩ № 

АДРЕСАНТ ОТНОСНО 

02 30.01.2019 28/19/4/0/00012/3/06 

от 30.01.2019 

ДФЗ – РА Квитанция за прием на Заявка за 

плащане по мярка 19.4 

05 12.02.2019 19-19-2-01-3 от 

08.02.2019 

МЗХГ Покана за подписване на 

допълнително споразумение 

06 13.02.2019 19-19-2-01-3 от 

12.02.2019 

МЗХГ Заповед за одобрен годишен 

бюджет по подмярка 19.4  

ЗАПОВЕД № РД 09-123/ 

08.02.2019 г. 

08 18.03.2019 19-19-2-01-3 от 

12.03.2019 

МЗХГ Одобрение на годишен доклад за 

извършените дейности през 2018 

г. по подмярка 19.4  

09 10.04.2019 19-19-2-01-3 от 

10.04.2019 г. 

МЗХГ Одобрение на годишен доклад за 

извършените дейности през 2018 

г. по подмярка 19.2  

10 15.04.2019 01-6300/382 от 

11.04.2019 

ДФЗ - РА Уведомително писмо за 

отстраняване на нередовности  

28/19/4/0/00012/3/06/02/01 

11 13.05.2019 01-6300/478 

09.05.2019 

ДФЗ-Атидже 

Алиева-Вели 

Ув.писмо № 34 от ДФЗ – РА 01-

6300/478 от 9.05.19 за 

предоставяне на разяснения по 

процедура BG06RDNP001-19.077 

12 22.05.2019 01-6300/478 

09.05.2019 

ДФЗ – Иван 

Дерменджииски 

Уведомление по електронна поща 

за Уведомително писмо № 34 от 

ДФЗ – РА 01-6300/478 от 9.05.19 

за предоставяне на разяснения по 

процедура BG06RDNP001-19.077 

13 23.07.2019  91-711/19.07.2019 Зам. - министър 

на земеделието, 

храните и горите 

Лозана Василева 

Допълнително споразумение към 

СВОМР № РД 50-143/10.07.2019 ( 

5 % в туризма) 

15 11.09.2019 91-867/10.09.2019 г МЗХГ – РСР Указания свързани с изготвяне на 

заявления за планирани дейности 

и разходи на МИГ 

17 10.10.2019 19-19-2-01-3 

7.10.2019 

МЗХ – Лозана 

Василева 

Заявление за одобрение на 

планирани дейносто. Бюджет 2020 

19 21.10.2019 01-060-6300/79 

18.10.2019 

ДФЗ -  ОД Враца Уведомително писмо за 

предоставяне на допълнителна 

информация по процедура 

BG06RDNP001-19.130 

20 14.11.2019 01-0800/3377 ДФЗ –  Уведомително писмо за връщане 
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11.11.2018 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 

на ЗАПИС НА ЗАПОВЕД във 

връзка с окончателно плащане за 

2018 г.  

21 15.11.2019 01-100-2600/49 

13.11.2019 

ДФЗ -  ОД 

Кюстендил 

Уведомително писмо за 

разяснения по процедура 

BG06RDNP001-19.104 

22 05.12.2019 01-170-6300/286 

03.12.2019 

ДФЗ - ОД Разград Уведомително писмо за 

допълнителна информация по 

процедура BG06RDNP001-19.150 

     

 

 

2. Регистър изходяща кореспонденция 2019 

 

№ ДАТА АДРЕСАНТ ОТНОСНО 

2 07.01.2019 УО на ПРСР 

ДФЗ 

Предстоящо сформиране на КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.130, мярка 4.2 

18 29.01.2019 УО на ПРСР 

МЗХГ 

Годишен доклад за извършени дейности по 19.4 за 

2018 г. 

19  30.01.2019 ДФЗ – 

Разплащателна 

агенция 

Внесена годишна заявка за плащане по мярка 19.4 от 

01.01.2018 до 31.12.2018 

20 30.01.2019 УО на ПРСП 

МЗХГ 

Предстоящо сформиране на КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.150, мярка 6.4.1 

27 06.02.2019 УО на ПРСР 2014-

2020 

ДФЗ – РА 

Приключена процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.104, мярка 4.1 

28 06.02.2018 ДФЗ Приложение 122_1.1 списък планирани, в процес на 

провеждане и проведени обществени поръчки 

30 07.02.2019 УО на ПРСР 2014-

2020 

ДФЗ 

Информиране относно получено възражение и 

изпратен отговор във връзка с проектно предложение 

BG06RDNP001-19.104-0009, мярка 4.1 

40 11.02.2019 УО на ПРСР 2014-

2020 

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР 

за 2018 г. по мярка 19.2 

50 27.02.2019 УО на ПРСР 2014-

2020 

ДФЗ – РА 

Приключена процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.130, мярка 4.2 

52 01.03.2019 ДФЗ-РА Списък планирани, в процеса на провеждане и 

проведени обществени поръчки 

Заповед за подмярка 19.4: РД 09-123/08.02.2019 

65 21.03.2019 УО на ПРСР 2014-

2020  

ДФЗ – РА 

Приключена процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.150, мярка 6.4.1 

70 23.04.2019 ДФЗ – РА Допълнителни документи обяснения по Уведомително 

писмо за нередовности 28/19/4/0/00012/3/06/02/01 

75 23.05.2019 ДФЗ – ЗАМ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

АТИДЖЕ 

Допълнителна информация по процедура 

BG06RDNP001-19.077 към уведомително писмо 01-

6300/478 от 09.05.2019 г. 
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АЛИЕВА-ВЕЛИ 

76 10.06.2019  ДФЗ – ОД ЯМБОЛ Застрахователна полица във връзка с договор № РД 50-

141/21.04.2014 г. 

90 01.07.2019 МЗХ 

УО на ПРСР 

Маргаритка 

Астарждиева, 

Борислав Асенов 

Уведомително писмо за отлагане на втори прием по 

мерки 4.1, 4.2, 6.4.1 

104 19.09.2019 МЗХГ 

Началник отдел 

ВОМР -  

Стефан Спасов 

Съдействие - информация по процедура 

BG06RDNP001-19.077 

105 26.09.2019 МЗХГ Заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи за 2020 г. по мярка 19.4 

106 07.10.2019 ДФЗ – Кристина 

Братанова 

Формуляр за мониторинг по проектно предложение 

BG06RDNP001-19.077-0003 

107 14.10.2019 МЗХГ Обяснения за закъснение на „Заявление за одобрение 

на планирани дейности и разходи за 2020 г. по мярка 

19.4“ 

112 04.11.2019 ДФЗ – ОД Враца 

Анжелина 

Първанова-

Василева 

Предоставяне на документи и допълнителна 

информация по процедура BG06RDNP001-19.130 

118 18.11.2019 ДФЗ- ОД Враца Предоставяне допълнителна информация и документи 

по процедура BG06RDNP001-19.130 

120 22.11.2019 МЗХГ Писмо за коригиране на техническа грешка в бюджет 

2019 г. 

121 22.11.2019 МЗХГ 

Ръководител на УО 

на ПРСР 2014-2020 

До ДФЗ – РА 

Информиране за организиране и провеждане на 

информационни срещи 

122 28.11.2019 ДФЗ – ОД 

Кюстендил 

Предоставяне на допълнителна информация и 

документи по процедура BG06RDNP001-19.104 

123 05.12.2019 ДФЗ – ОД Враца Предоставяне на допълнителна информация по 

процедура BG06RDNP001-19.130 

124 05.12.2019 МЗХГ 

Ръководител на УО 

на ПРСР 2014-2020 

До ДФЗ – РА 

Информиране за организиране и провеждане на 

информационни срещи 

126 06.12.2019 ДФЗ - ОД 

Кюстендил 

Придружително писмо към Писмо 122/28.11.2019 – 

Договор към нова оферта на ЗОМАШ ООД по 

процедура BG06RDNP001-19.104 

127 09.12.2019 ДФЗ- Кристина 

Братанова 

Техническа спецификация и КСС по проектно 

предложение BG06RDNP001-19.007-003 

128 12.12.2019 ДФЗ – ОД Разград Предоставяне на допълнителна информация и по 

процедура BG06RDNP001-19.150 
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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:  

7.02.2019 г. 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

Нели Кадиева, Изпълнителен директор 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 

Забележка: В отчетените данни СА включени и РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени 

от МИГ, но за които не достига бюджет! 

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 26 26 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  24 26 26 0 0 0 0 

Забележка: Към периода на доклада няма информация за пола на лицата, тъй като отчитаме данни само за одобрени от МИГ - 

Елхово - Болярово проектни предложения, които все още нямат сключени договори и не може да се направи такава разбивка. 

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

Забележка: В отчетените данни НЕ са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, одобрени от МИГ! 

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 
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Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
24 22 22 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  24 22 22 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 17 087 0 0 

 

Забележка: В таблицата е отчетено реалния брой жители на населените места, които ще се ползват от подобрена инфраструктура/услуги. С 

натрупване от всички проекти жителите са общо 29 350 души, но някои от проектите са за едни и същи населени места, затова в таблицата е 

отразен реалния брой.  
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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 

 Забележка: В отчетените данни СА включени и РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от МИГ, но за 

които не достига бюджет! 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

период

а 2014 

– 2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

                              

Мярка  4.1. Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски стопанства 

10 0 10 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции 

в преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски дейности 

5 8 8 7 7 7 7 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 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 



34 

 

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 технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

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

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  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 9 26 17 24 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
               

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

СВОМР 

 Забележка: В отчетените данни НЕ са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, одобрени от МИГ! 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

период

а 2014 

– 2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 
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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 10 6 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции 

в преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски дейности 

5 8 8 5 5 7 7 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 7 0 7 0 7 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 технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

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

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 9 26 12 19 17 24 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 

 

Забележка: В отчетените данни са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от 

МИГ, но за които не достига бюджет! 

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 

1 620 325,02 731 458 45% 1 424 815 633 703,05 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

200 530 97257,05 48,50% 200 530 97 257 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности 

713 259,84 528 128,61 74% 619 965 458 137,29 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 228 148,78 1215788,78 98,99% 1 228 148,78 1215788,78 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 
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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: 3 762 263,64 2 572 632,44 67% 3 473 459,14 2404886,17 0 0 0 0 0 

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

Забележка: В отчетените данни НЕ са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, одобрени от МИГ! 

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 

1 620 325,02 731 458 45% 740 104 350 804,89 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

200 530 97257,05 48,50% 200 530 97 257 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности 

713 259,84 528 128,61 74% 418 931 307 361,20 0 0 0 0 0 
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Мярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 228 148,78 1215788,78 98,99% 1 228 148,78 1215788,78 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: 3 762 263,64 2 572 632,44 67% 2 587 713,60 1971211,92 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 

 

Забележка: В отчетените данни са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от МИГ, но за 

които не достига бюджет! 

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 

Процент 

на 

одобрение Изплате

на 

субсиди

я колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

                          

Мярка  4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски стопанства 

410 724 1 620325,02 731 458 1424815,02 633703,05 1424815 633703,05 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции 

в преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

244 479 200 530 97 257 200530 97257 200530 97257 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски дейности 

410 724 713 259,84 528128,61 619 965 458137,29 619 965 458137,29 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 1 228 148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,8 1228148,8 1215788,8 0 0 0 0 0 0 
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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 

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 2141938,62 2 572 632 3473458,8 2404886,1 3473458,8 2404886,1 0 0 0 0 0 0 

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

Забележка: В отчетените данни НЕ са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения! 

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 

Процент 

на 

одобрение Изплате

на 

субсиди

я 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

                          

Мярка  4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски стопанства 

410 724 1 620325,02 731 458 740104,32 350804,89 740104,32 350804,89 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции 

в преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

244 479 200 530 97 257 200530 97257 200530 97257 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски дейности 

410 724 713 259,84 528128,61 418 931 307361,29 418 931 307361,29 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 1 228 148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,8 1228148,8 1215788,8 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 

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) 
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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 2141938,62 2 572 632 2587714,1 1971212 2587714,1 1971212 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

Забележка: В отчетените данни СА включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от МИГ, но за 

които не достига бюджет! 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна местна 

икономика с висока 

добавена стойност 

20 9 19 17 17 17 17 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 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 38 9 26 17 24 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Забележка: В отчетените данни НЕ са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, одобрени от МИГ! 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 
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(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна местна 

икономика с висока 

добавена стойност 

20 9 19 12 12 12 12 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 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 38 9 26 12 19 12 19 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 

 

Забележка: В отчетените данни СА включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени 

от МИГ, но за които не достига бюджет! 

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 

913789,8 625 386 54% 2245310,36 1189097,39 2245310,4 1189097,4 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 

Общо: 913789,80 625 386 54% 2245310,36 1189097,39 2245310,4 1189097,4 0 0 0 
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Таблица 7а: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

Забележка: В отчетените данни НЕ СА включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения! 

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 

913789,8 625 386 54% 1359564,82 755423,14 1359564,8 755423,14 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 

Общо: 913789,80 625 386 54% 1359564,82 755423,14 1359564,8 755423,14 0 0 0 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

 

Забележка: В отчетените данни са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от МИГ, но за 

които не достига бюджет! 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна местна 

икономика с 

висока добавена 

стойност 

1222394 2534114,86 2 534 115 2245310,36 1189097,39 2245310,36 1189097,39 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 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2933745 3762263,64 3749903,64 3473459,14 2404886,17 3473459,14 2404886,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 8а: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

Забележка: В отчетените данни НЕ СА включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения! 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна местна 

икономика с 

висока добавена 

стойност 

1222394 2534114,86 2 534 115 1359564,82 755423,14 1359564,82 755423,14 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 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2933745 3762263,64 3749903,64 2587713,60 1971211,92 2587713,60 1971211,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

 

Забележка: В отчетените данни са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от 

МИГ, но за които не достига бюджет! 

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 
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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; 

9 0 0 633703,05 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 

1 0 0 97257,05 0 0 



52 

 

производителите и 

организации и 

междубраншови организации; 

3B 

Подпомагане на превенцията 

и управлението на риска на 

стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 

Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство, с акцент 

върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в 

зони с природни или други 

специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 

Предотвратяване на ерозията 

на почвите и подобряване на 

управлението им; 

0 0 0 0 0 0 



53 

 

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; 

7 0 0 458137,29 0 0 

6B 
Стимулиране на местното 

развитие в селските райони;  
7 0 0 1215788,8 0 0 
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6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и 

комуникационни технологии 

(ИКТ), използването и 

качеството им в селските 

райони; 

1 0 0 0 0 0 

  FA Друга област  4 0 0 0 0 0 

         

         

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

Забележка: В отчетените данни НЕ СА включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения! 

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 
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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; 

6 0 0 350804,89 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 

1 0 0 97257,05 0 0 
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производителите и 

организации и 

междубраншови организации; 

3B 

Подпомагане на превенцията 

и управлението на риска на 

стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 

Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство, с акцент 

върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в 

зони с природни или други 

специфични ограничения и 

земеделие с висока природна 

стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 

Предотвратяване на ерозията 

на почвите и подобряване на 

управлението им; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на 

ефективното използване 

на ресурсите и 

5A 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на вода в 

селското стопанство;  

0 0 0 0 0 0 
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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: 

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; 

5 0 0 307361,2 0 0 

6B 
Стимулиране на местното 

развитие в селските райони;  
7 0 0 1215788,8 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и 

комуникационни технологии 

(ИКТ), използването и 

качеството им в селските 

райони; 

1 0 0 0 0 0 

  FA Друга област  4 0 0 0 0 0 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

 
       

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  Брой/  

Площ/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7   

За мярката за сътрудничество (член 35 

от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност 

и иновациите, включително с цел подобряване 

на екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за 

сътрудничество 

по мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013 

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 
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P3 

Насърчаване на добро организиране 

на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, 

хуманното отношение към 

животните и управлението на риска 

в селското стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и 

хранителната верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране 

на местните пазари и къси вериги на доставки, 

групи на производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на 

стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи 

подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране 

на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, 

хуманното отношение към 

животните и управлението на риска 

в селското стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на 

стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи 

подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 

други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 

други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (За 

горско стопанство) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие 

и развитие на селските райони) 

Обща 

подпомогната 

площ (ха)  

0 0 
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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) 

0 0 (Отнася се за 

площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

напояване) 

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

др. инвестиционни мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на 

инвестициите 

0 0 (Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - 

публични и 

частни) 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

0 0 (Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - 

публични и 

частни) 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 0 0 
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За мярка 4 и др. подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 
P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на 

подпомаганите 

животински 

единици (ЖЕ) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

Забележка: В отчетените данни са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от МИГ, но за които не 

достига бюджет! 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛ

И 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ 18 0 7 0 7 0 7 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 7 0 7 0 7 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 9 19 8 17 15 17 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 

Микропредприя

тие (Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

20 9 19 8 17 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице - 2 9 2 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ - 3 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, 

регистрирано 

по ТЗ 

- 4 6 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
-                             

Общо от 

ЕЗФРСР: 
  9 26 8 24 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ОБЩО:   9 26 8 24 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

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

Забележка: В отчетените данни НЕ СА включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения! 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛ

И 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ 18 0 7 0 7 0 7 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 7 0 7 0 7 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 9 19 6 12 6 12 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 

Микропредприя

тие (Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

20 9 19 6 12 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице - 2 9 2 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ - 3 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, 

регистрирано 

по ТЗ 

- 4 6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
-                             
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Общо от 

ЕЗФРСР: 
  9 26 6 19 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО:   9 26 6 19 6 19 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 

Забележка: В отчетените данни са включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения, които отговарят на условията и са одобрени от МИГ, но за които не 

достига бюджет! 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 1711351 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 

МИГ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
- 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 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 2 534 114,50 1 356 843,70 2 245 310,00 1 189 097,40 2 245 310,00 1 189 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

- 2 534 114,50 1 356 843,70 2 245 310,00 1 189 097,40 2 245 310,00 1 189 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Физическо лице - 1 170 222,00 571 379,90 1170222,00 571379,90 1170222,00 571379,90 0 0 0 0 0 0 

ЕТ - 494 652,70 233 299,10 494652,70 233299,10 494652,70 233299,10 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- 869 239,80 552 164,70 580435,30 384418,40 580435,30 384418,40 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:   3 762 263,28 2 572 632,48 3 473 458,78 2 404 886,18 3 473 458,78 2 404 886,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБЩО:   3 762 263,28 2 572 632,48 3 473 458,78 2 404 886,18 3 473 458,78 2 404 886,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 12а: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

Забележка: В отчетените данни НЕ СА включени РЕЗЕРВНИТЕ проектни предложения! 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 1711351 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 

МИГ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
- 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 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 2534114,5 1356843,7 1194144,58 755422,84 1194144,58 755422,84 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) 

- 2 534 114,50 1 356 843,70 1 194 144,58 755 422,84 1 194 144,58 755 422,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Физическо лице - 1 170 222,00 571 379,90 816794,25 477375,84 816794,25 477375,84 0 0 0 0 0 0 

ЕТ - 494 652,70 233 299,10 109989,33 82492,00 109989,33 82492,00 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- 869 239,80 552 164,70 267361,00 195555,00 267361,00 195555,00 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:   3 762 263,28 2 572 632,48 2 422 293,36 1 971 211,62 2 422 293,36 1 971 211,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБЩО:   3 762 263,28 2 572 632,48 2 422 293,36 1 971 211,62 2 422 293,36 1 971 211,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

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

Забележка 1: В таблицата са включени и проекти,които са одобрени от МИГ през 2018 г. - по мярка 4.1. и по мярка 7.2., с оглед на факта, че процедурите за 

тях не са одобрени и предстоят действия. 

Забележка 2: Проектите, маркирани в жълто, са резервни по съответните процедури - отговарят на условията и са одобрени  от МИГ, но за тях не 

достига бюджет. 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДО

ВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 
Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвъ

рлено/ 

оттегл

ено/ 

анули

рано 

заявле

ние 

Мотив 

за 

отхвъ

рляне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрен

а Изпла

тена 

субсид

ия субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

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 

1 

ЯНКА ТОДОРОВА 

ДИМОВА Булстат 

7703079054 

Закупуване на 

земеделска техника 

за животновъдно 

стопанство 

165420,00 82710,00 50% 165420,00 82710,00 не НП 165420,00 82710,00       

2 

Георги Колев 

Тончев Булстат 

5007059062 

Закупуване на 

специализиран 

селскостопански 

инвентар за нуждите 

на животновъдното 

стопанство 

56340,00 28170,00 50% 56340,00 28170,00 не НП 56340,00 28170,00       

3 

ЗП Матей Атанасов 

Карастайков 

Булстат 

8106079063 

„Закупуване на 

земеделска техника 

за отглеждане на 

лавандулови 

насаждения“ 

222250,00 97790,00 44% 222250,00 97790,00 не НП 222250,00 97790,00       
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4 

ЗП Йордан 

Трифонов 

Трифонов Булстат 

6807219048 

„Закупуване на 

земеделска техника 

за отглеждане и 

изхранване на 

животни“ 

58400,00 29200,00 50% 58400,00 29200,00 не НП 58400,00 29200,00       

5 

ЕТ "Делчев-25 - 

Димитър Делчев" 

ЕИК: 128029667 

„Закупуване на 

земеделска техника 

за отглеждане на 

животни“ 

312 932,80 97 009,17 31%     не НП           

6 
Зомаш ООД ЕИК: 

838168750 

Разширение на 

силозно стопанство 
183769,79 91884,9 50%     не НП           

7 

Георги Христов 

Христов Булстат 

8606099047 

Инвестиции в 

животновъдно 

стопанство 

25 682,28 15 409,37 60% 25682,28 15409,37 не НП 25682,28 15409,37       

8 

ЗП Недялка 

Петрова Христова 

Булстат 

6303119058 

„Закупуване на 

земеделска техника 

за отглеждане и 

изхранване на 

животни“ 

212 011,97 97 525,52 46% 212011,97 97525,52 не НП 212011,97 97525,52       

9 
Аросил ЕООД 

ЕИК: 204349898 

Създаване на 28,5 

хектара нови 

насаждения от 

Лавандула в 

землището на 

с.Ситово, 

общ.Болярово 

195 510 97 755,00 50%     да 

Не 

отгова

ря на 

изиск

вания 

за 

АСД 

          

10 

ЗП Тодор Пенев 

Господинов  

Булстат 

6504189083 

„Закупуване на 

земеделска техника и 

оборудване за 

отглеждане на 

животни“ 

188008,18 94004,09 50%     не НП           

Общо за мярка 4.1   1620325,02 731458,05   740104,25 350804,89     740104,25 350804,89 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 
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1 

ЗП Христо 

Атанасов 

Карастайков 

„Дестилерия за 

производство и 

преработка на 

етерично-маслени и 

медицински култури 

находяща се в с. 

Малко Кирилово, 

общ. Елхово 

200530,00 97257,05 
48,50

% 
200530,00 97257,05 не НП 200530,00 97257,05       

Общо за мярка 4.2   200530,00 97257,05   200530,00 97257,05 0,00 0,00 200530,00 97257,05 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 

1 

"ЗАЛАТА НА 

КРИС - ЗДРАВЕ, 

ФИТНЕС и 

АТЛЕТИЗЪМ" 

ЕООД (ЕИК: 

205183931) 

„Надстройка на 

сграда с 

идентификатор 

27382.500.1827.2 за 

фитнес зала и 

преустройство с 

промяна 

предназначението на 

самостоятелен обект 

с идентификатор 

27382.500.1827.2.3“ 

129304,25 96978,19 75%     не НП           

2 

ЕТ "ГИДИС-

Стоянка Тренева" 

(ЕИК: 128510921) 

Подобряване 

капацитета и 

качеството на 

съществуващите и 

разкриване на нови 

услуги в 

предприятието на  

ЕТ „ГИДИС –

Стоянка Тренева”  

чрез закупуване на  

специализирано 

професионално  

офис  оборудване. 

27029,33 20271,99 75% 27029,33 20271,99 не НП 27029,33 20271,99       

3 

Инвестмънт Груп 

БГ ООД (ЕИК: 

202478524) 

Закупуване на 

оборудване и 

машини за цех за 

производство на 

135247,99 97791,5 
72,31

% 
135247,99 97791,50 не НП 135247,99 97791,50       
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метални елементи. 

4 

„ВЕТЕРИНАРНА 

КЛИНИКА – 

СТЕЗИВЕТ“ EООД 

(ЕИК: 204385403) 

Изграждане на 

Ветеринарна 

клиника, 

разширяване на 

прилежащ към нея 

магазин и закупуване 

на оборудване за 

ветеринаро-

медицинската 

дейност 

132113,25 97763,81 74% 132113,25 97763,81 не НП 132113,25 97763,81       

5 

Антоний Михаилов 

Чобанов (Булстат 

за свободни 

професии (ЕГН):  

Закупуване на 

плоско печатен 

принтер за изработка 

на снимки върху 

камък 

41580,00 29313,90 
70,50

% 
41580,00 29313,90 не НП 41580,00 29313,90       

6 

Амбулатория за 

индивидуална 

практика за 

специализирана 

медицинска помощ 

- Д-Р БЛАГА 

ГЕОРГИЕВА ЕТ 

(ЕИК: 128620307) 

Закупуване на 

оборудване за 

извънболнична 

лекарска помощ 

82960,00 62220,00 75% 82960,00 62220,00 не НП 82960,00 62220,00       

7 

ЕКОПЛАСТИК 

ЕООД (Булстат: 

128596799) 

Ремонт и оборудване 

на цех за 

производтво на 

пластмасови и 

гипсови изделия 

93294,5 69991,32 
75,02

% 
    да 

Не 

отгов

аря 

на 

изиск

вания 

за 

АСД 

          

8 

ВЕЗНИ - ЯНКА 

МАНОЛОВА ЕТ 

(ЕИК: 128056867) 

Преустройство и 

промяна 

предназначението на 

самостоятелен обект 

за търговска дейност 

в магазин за 

71730,53 53797,9 75%     не НП           
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строителни 

материали 

Общо за мярка 6.4.1   713259,85 528128,61   418930,57 307361,2     418930,57 307361,2 0 0 0 

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

1 Община Елхово 

Реконструкция на 

тротоари на 

ул.“Александър 

Стамболийски“ в 

град Елхово 

390988,61 390988,61 100% 390988,61 390988,61 не НП 390988,61 390988,61       

2 Община Елхово 

"Изграждане и 

обновяване на детски 

площадки за игра в 

Община Елхово" 

343045,94 330685,94 96% 343045,94 330685,94 не НП 343045,94 330685,94       

3 Община Елхово 

„Подобряване на 

състоянието, 

реконструкция и 

ремонт на три броя 

читалища в Община 

Елхово“ 

248954,23 248954,23 100% 248954,23 248954,23 не НП 248954,23 248954,23       

4 Община Болярово 

Изграждане и 

обновяване на площи 

за широко 

обществено ползване 

в град Болярово и 

село Попово 

51574,26 51574,26 100% 51574,26 51574,26 не НП 51574,26 51574,26       

5 Община Болярово 

Рехабилитация на 

съществуващи 

тротоари в град 

Болярово 

52476,65 52476,65 100% 52476,65 52476,65 не НП 52476,65 52476,65       

6 Община Болярово 

„Частичен ремонт, 

оборудване и 

обзавеждане на 

сградите на 

читалищата в селата 

Стефан Караджово, 

98652 98652 100% 98652 98652 не НП 98652 98652       
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Мамарчево, Воден, 

Голямо Крушево от 

община Болярово” 

7 Община Болярово 

Създаване на 

спортна 

инфраструктура в 

град Болярово чрез 

ремонт, 

реконструкция, 

оборудване и 

обзавеждане на 

съществуващо 

помещение 

42457,09 42457,09 100% 42457,09 42457,09 не НП 42457,09 42457,09       

Общо за мярка 7.2   1228148,78 1215788,78   1228148,78 1215788,78 0 0 1228148,78 1215788,78 0 0 0 

Мярка 7.5. Инвестиции за 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 за СВОМР:   3762263,65 2572632,49   2587713,60 1971211,92     2587713,60 1971211,92 0,00 0,00 0,00 
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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  

Постигнато 

за отчетния 

период 

Постигнато от 

сключване на 

споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

(брой) 

(брой) (брой) 

Изходен  

Брой стопанства, получаващи подкрепа  за инвестиции в земеделски 

стопанства 
10 0 6 

Брой предприятия, получаващи подкрепа за инвестиции в 

преработка и търговия на селскостопански продукти 
3 1 1 

Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за 

инвестиции в неселскостопански дейности 
5 5 5 

Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по 

мащаби инфраструктура, вкл. за публична инфраструктура за  отдих, 

туристическа инфраструктура 

8 7 7 

Брой  подпомогнати  дейности за  маркетинг, популяризиране и 

сертифициране на местното наследство,   изделия и храни 
10 0 0 
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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 

     
Забележка 1: Поради липса на сключени договори, таблицата е попълнена на база одобрени от МИГ проектни редложения. 

Забележка 2: В приложението са включени само одобрените от МИГ проекти, без резервните.  

 


