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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 

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

Болярово може да бъде отчетено в следните направления: 

 

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

 Обявеният 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.  

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 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 

Очакваното въздействие от подадените проекти (в процес на оценка) е свързано с развитие на 

селско стопанство с висока добавена стойност (специфична цел 1.1 от СВОМР), като ще окаже 

положително въздействие спрямо стопанския сектор, по-конкретно – земеделските 

производители от сектор животновъдство и растениевъдство (трайни насаждения).  

 

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 подготвителни и 

информационни дейности.  

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

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

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

(процедурата все още не е одобрена от ДФЗ) ще се постигне въздействие за постигане на 

следните приоритет и цел на Стратегията:  

- 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; 

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

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

МИГ; 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

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

СВОМР за 2018 година, който беше променен с решение на УС съгласно Протокол № 68 от 

05.04.2018 г.  

След настъпила промяна в СВОМР на СНЦ МИГ – Елхово –Болярово е изготвен индикативен 

годишен график (ИГГ) за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР за 2018 г., която е 

одобрена от УС с Протокол № 70 от 19.07.2018 г.  

На проведено заседание Управителния съвет на МИГ-Елхово-Болярово с Протокол № 73 от 

31.08.2018 г. одобрява индикативен годишен график (ИГГ) за 2019 г. и приема промени в ИГГ за 

приемите по мерки за 2018 г.  Индикативния годишен график за приемите по мерки от 

Стратегията за ВОМР за 2018 г. и 2019 г. са налични на интернет сайта на МИГ – Елхово – 

Болярово www.migelhovo.org. 

 

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 
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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 ще 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.  

 

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:  



7 

 

1. Организиране на информационни срещи 

Бяха организирани 2 информационни срещи през отчетния период, всяка за 20 участници за 

представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване – в село Пчела, Община Елхово 

на 29 май 2018 г. от 11 часа и в град Елхово на 29 май 2018 г. от 15 часа. 

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; 

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

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

- Мерки в подкрепа на бизнеса в СВОМР  

- Мерки в подкрепа на публичния и нестопанския сектор в СВОМР 

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

ВОМР 

2. Организиране на обучения на местни лидери 

2.1.Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от стопанския сектор относно 

възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, 

процедури и кандидатстване.  Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери. 

На 2 и 3 ноември 2018 г. в гр. Елхово, беше организирано и проведено обучение за местни 

лидери от стопански сектор на територията на общините Елхово и Болярово, в което взеха 

участие 20 представители.  

2.2. Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от нестопанския сектор 

относно Възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански 

сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване.  Двудневно 

обучение за минимум 20 души - местни лидери. 

На 14 и 15 септември 2018 г. в гр. Елхово, беше организирано и проведено обучение за 

местни лидери от нестопанския сектор на територията на общините Елхово и Болярово, в което 

взеха участие 20 представители.  

3. Информиране и консултиране 

3.1. Подготовка и отпечатване на  пълноцветни брошури със СД за всяка мярка, включена 

в СВОМР.  

С цел качествено и навременно информиране и подготовка на проекти от потенциалните 

бенефициенти бяха подготвени и отпечатани брошури за 4 мерки. Всяка от брошурите съдържа 

основна информация за съответната мярка от СВОМР и диск с пълните насоки за 

кандидатстване.  

o Пълноцветна брошура със СД в тираж 100 броя за мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  

o Пълноцветна брошура със СД в тираж 100 броя за мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“  

o Пълноцветна брошура със СД в тираж 100 броя за мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ 

o Пълноцветна брошура със СД в тираж 100 броя за мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“  
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3.2. Публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни 

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

на МИГ 

За отчетния период са публикуваи 6 публикации в регионални медии:  

 4 публикации в регионална електронна медия „ЕЛХОВО НЮЗ“ https://elhovo.news:   

o 15 май 2018 г.: Покана за участие в информационни срещи, 

https://elhovo.news/?p=102522 

o 5 септември 2018 г. Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 от СВОМР https://elhovo.news/?p=105888  

o 23 октомври 2018 г. Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 от СВОМР https://elhovo.news/?p=107002  

o 15 ноември 2018 г. Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 от СВОМР https://elhovo.news/?p=107695  

 2 публикации в регионален седмичник вестник „Време“: 

o 5 септември 2018 г. „Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от 

СВОМР“ 

o 4 декември 2018 г. „Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 от 

СВОМР“   

4. Консултиране на потенциални бенефициенти 

През отчетния период бяха консултирани над 31 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 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

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

подбор BG06RDNP001-19.077  

 Подготовка на насоки за кандидатстване, одобрени от УС – Протокол № 70 от 19.07.2018 г. 

 Публично обсъждане на насоките за кандидатстване – от 19.07.2018 г. до 05.08.2018 

 Съгласуване за приложимия режим на държавни помощи с Министерство на финансите – 

писмо за съгласуване с  Изх. 122/ 24.07.2018 г.  

 Подготовка на процедурата за прием на проектни предложения в Информационна система 

ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.077 

 Съгласуване на проекта на процедурата с УО на ПРСР 2014-2020 – писмо Изх. № 122 / 

24.07.2018 г. 

 Публикуване на Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.077 – на интернет сайта на МИГ, и на 5 септември 2018 г. в регионална електронна 

медия „ЕЛХОВО НЮЗ и в в регионален седмичник вестник „Време“ 

 Прием на проектни предложения  в периода 5.09.2018 до 08.10.2018 г. 

 Подадени са 7 проектни предложения в срока за кандидатстване  

https://elhovo.news/
https://elhovo.news/?p=102522
https://elhovo.news/?p=105888
https://elhovo.news/?p=107002
https://elhovo.news/?p=107695
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 Поради деклариран конфликт на интереси задълженията и функциите на Председателя на 

Управителния съвет са поети от Заместник-председателя Стоянка Тренева-Димитрова 

съгласно чл. 41 а) от Устава.  

 УС избра и одобри Комисия за подбор на проектни предложения – Протокол 75 от 10.10.2018 

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

 Заместник-председателят със Заповед № 3/10.10.2018 г.  назначи КППП. Поради деклариран 

конфликт на интереси беше издадена нова заповед №3-2 от 15.10.2018 г.  

 Всички членове на КППП 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 16.10.2018 г. 

 Комисията за подбор на проектни предложения проведе 3 заседания: едно начално, 

придружено от обучение на членовете за конкретната процедура с Протокол 7.2- 1 от 

16.10.2018 г , едно в процеса на извършване на ОАСД с Протокол 7.2.-2 от 5.11.2018 г.,  и 

едно заключително с Протокол 7.2.- 3 от 19.11.2018 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.  

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

предложения и бяха изпратени писма за допълнителна информация до кандидатите. След 

получаване на отговорите от кандидатите ОАСД продължи. Членовете с право на глас дадоха 

оценка, че всички проекти отговарят на условията за административно съответствие и 

допустимост и продължават на следващия етап на оценка.  

 В ИСУН 2020 беше направено разпределение на подадените проектни предложения за етап 

Техническата и финансова оценка. Членовете с право на глас извършиха оценка на 

проектните предложения, като всички те преминават минималния праг за финансиране 

съгласно одобрената СВОМР. Няколко от проектните предложения получиха равен брой 

точки.  

 КППП, на заключителното си заседание, извърши окончателно класиране на базата на 

допълнителните условия съгласно мярка 7.2 от СВОМР за класиране на проекти с равен брой 

точки.  

 КППП приключи работа на 19.11.2018 г с изготвяне на Окончателен доклад № 1 ОТ 

19.11.2018, в който предлага за финансиране всички 7 проектни предложения, тъй като 

обявеният бюджет на процедурата е достатъчен.  

 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 № 80 от 21.11.2018. 

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

налични в секция „Документи“ на процедура BG06RDNP001-19.077 в ИСУН 2020. 

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

166/21.11.2018 
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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 – от 23.10.2018 до 10.12.2018, като подбора и 

оценката на подадените проектни предложения приключва през м. януари 2019 г.  

 Подготовка на насоки за кандидатстване, одобрени от УС – Протокол 71 / 06.08.2018 г.  

 Публично обсъждане на насоките за кандидатстване – от 10.07.2018 г. до 23.09.2018 г. 

 Подготовка на процедурата за прием на проектни предложения в Информационна система 

ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.104 

 Съгласуване на проекта на процедурата с УО на ПРСР 2014-2020 – писмо с Изх. № 

134/21.09.2018 г. 

 Публикуване на Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.104 – на интернет сайта на МИГ и в регионална електронна медия „ЕЛХОВО НЮЗ“ на 

23 октомври 2018 г. 

 Прием на проектни предложения  в периода от 23.10.2018 до 10.12.2018 г. 

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

предложения след крайния срок. 

 УС избра и одобри Комисия за подбор на проектни предложения – Протокол № 82/10.12. 

включително одобри и квалификацията на членовете на КППП.  

 Председателят на УС със Заповед № 4 от 11.12.2018 г. назначи КППП.  

 Всички членове на КППП подадоха декларации за 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 13.12.2018 г. 

 За отчетния период Комисията за подбор на проектни предложения проведе 1 заседание: 

начално, придружено от обучение на членовете за конкретната процедура с Протокол № 

1-4.1 от 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. В ИСУН 2020 бяха разпределени за оценка и двете проектни 

предложения, подадени след крайния срок, но те не бяха оценени. 

 

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 започна и първия прием по 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от стратегията – 14.11.2018 до 07.01.2019 г. 

 Подготовка на насоки за кандидатстване, одобрени от УС – Протокол 71 от 06.08.2018 г.  

 Публично обсъждане на насоките за кандидатстване – от 31.08.2018 г. до 13.10.2018 г. 

 Подготовка на процедурата за прием на проектни предложения в Информационна система 

ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.130 
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 Съгласуване на проекта на процедурата с УО на ПРСР 2014-2020 – писмо № 149 / 

16.10.2018 

 Публикуване на Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.104 – на интернет сайта на МИГ, и в регионална електронна медия „ЕЛХОВО НЮЗ“ на 

15 ноември 2018 г. 

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

 

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:  

 Подготовка на насоки за кандидатстване, одобрени от УС – Протокол 77 от 24.10.2018 г. 

 Публично обсъждане на насоките за кандидатстване – от 24.10.2018 г. до 10.11.2018 г. 

 Съгласуване за приложимия режим на държавни помощи с Министерство на финансите – 

писмо за съгласуване  с писмо Изх. №152 / 25.10.2018 г. 

 Подготовка на процедурата за прием на проектни предложения в Информационна система 

ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.150 

 Съгласуване на проекта на процедурата с УО на ПРСР 2014-2020 – писмо изх. № 

154/05.11.2018 г. 

 Публикуване на Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.150 – на интернет сайта на МИГ и в регионален седмичник вестник „Време“ на 4 

декември 2018 г. 

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

 

 

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:  

 проучвания и анализи на съответната територия 

За периода на доклада е осъществено едно проучвания: 

Проучване и анализ на прилагането на СВОМР, предложения за подобряване работата на 

МИГ, представяне на добри европейски практики 

 

Основната цел е да се проучи и анализира прилагането на СВОМР към края на 2018 г. със 

следните специфични цели: 

 Проучване и анализ на прилагането на СВОМР към края на 2018;  

 Да се изведат предложения за подобряване работата на МИГ – Елхово – Болярово; 

 Да се обобщят и представят добри европейски практики на МИГ 

 Анализ на събраната чрез проучването информация; 

Проучването беше възложено и изпълнено от „Ла Фит“ ООД в периода 11.12.2018 – 22.12.2018 г.  

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

 Беше събрана и обобщена обективна и проверима информация относно различните 

аспекти на прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ – Елхово - Болярово – икономически, социални, културни и други.  

 Бяха установени мненията и оценките на представителите на местните общности по 

отношение прилагането на СВОМР  територията на МИГ – Елхово – Болярово и 

техните предложения за подобряване на работата на сдружението.   

 Бяха прегледани, анализирани и обобщени добри практики и проекти, прилагани от 

МИГ от страни от ЕС. 

Основните изводи от проучването са:  

 НАПРЕДЪК НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ: 

Към периода на проучване прилагането на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Елхово – Болярово е все още в начален етап на изпълнение. Въпреки 

констатираното известно забавяне на изпълнението на стратегията спрямо плана за 

изпълнение и индикативните графици, дължащо се основно на промени в нормативната рамка 

(според екипа на МИГ), все пак към края на 2018 година има осъществен и приключил прием по 

една от мерките от стратегията. В случай, че проведената процедура бъде одобрена от 

ДФЗ, ще бъде отбелязан  добър напредък, тъй като бюджетът на одобрените от МИГ – 

Елхово – Болярово проектни предложения до момента на проучването е 41 % от общия 

бюджет на стратегията. 

 ПРЕПОРЪКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА БЪДЕЩА РАБОТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО 

 Направления на работата на МИГ – Елхово – Болярово в подкрепа на местното 

развитие в бъдеще 
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 МИГ  - Елхово – Болярово да продължи да работи за обновяване на селата на 

територията, развитието на териториалната идентичност и маркетинг на базата 

на местните ресурси и разнообразяване на местната икономика.  

Тук може да се отбележи, че МИГ – Елхово – Болярово може да работи в посока 

превръщането си в „двигател“ или „агенция“ за местно развитие, като търси 

възможности за подкрепа на региона чрез други инициативи, програми, 

международно партньорство и сътрудничество.   

 Препоръки и предложения за подобряване работата на МИГ – Елхово – Болярово   

o Да организира повече обучения и семинари на различни теми, от интерес на 

местните общности и сектори; 

o МИГ – Елхово – Болярово би могла да се превърне в „проводник“ и „двигател“ за 

отваряне на местния бизнес, публичен и нестопански сектор чрез съдействие 

за осъществяване на контакти и партньорства с подобни организации за 

обмен на идеи, обединяване и съвместно развитие.  

o Друга препоръка е МИГ да консултира както потенциалните бенефициенти, така 

и да подпомага бенефициентите при изпълнение и отчитане на проектите.  

 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ НА БАЗАТА НА ПРЕДСТАВЕНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ НА 

МИГ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 За прилагане на добрите практики в управлението на МИГ е необходимо определяне 

и прилагане на мерки за по-нататъшно повишаване на капацитета на МИГ -– Елхово 

– Болярово в следните насоки: 

 Специализирани обучения на персонала и др. дейности за насърчаване на 

бенефииентите, включително за алтернативните възможности за финансиране.  

 Формиране/затвърждаване на широк кръг от експерти в различни области, които да 

играят ролята на „експерти по развитието“; 

 Внедряване на нови методи за повишаване интензивността на работата с 

потенциалните бенефициенти на място. 

 При възможност, осъществяване на учебни посещения за практическа обмяна на 

опит за подобряване на управлението и развитие на международните контакти и 

работа в посока създаване на транснационално/и партньорство/а и разработване на 

проект/и. 

 

 

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

и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

 

 Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие 

 

1. Обучение на екипа, членове на УС и на ОС относно процедурите за прием и оценка на 

проектни предложения към СВОМР: двудневно обучение за минимум 10 участника 

На 3 и 4 септември 2018 г. от 09:30 до 17:00 часа в Зала за срещи и заседания на МИГ – 

Елхово – Болярово, гр. Елхово, се проведе обучение на 10 участника от УС и ОС относно 

процедурите за прием и оценка на проектни предложения към СВОМР. Организирането и 
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провеждането на обучението беше възложено на изпълнител: Агенция за регионално 

икономическо развитие – Сливен. 

Целта на обучението беше екипът, УС и ОС да се запознаят с новите законови изисквания и 

принципни постановки относно работата на екипа и членовете на Общото събрание на МИГ във 

връзка с прием и оценка на проектни предложения към СВОМР. По този начин екипът и членове 

на ОС ще бъдат по-добре подготвени за успешното и ефективно изпълнение на СВОМР. 

 

2. Обучение на екипа, членове на УС и ОС относно условия при изпълнението на проекти, 

финансирани от стратегията за ВОМР: двудневно обучение за минимум 10 участника 

На 21 и 22 декември  2018 г. от 9:30 до 17:00 часа в зала на Къща за гости „Сигнал“, село 

Стройно, община Елхово, се проведе обучение на екипа, членове на УС и ОС относно условия 

при изпълнението на проекти, финансирани от стратегията за ВОМР, в което взеха участие 

10 представители.  

 

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

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

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

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

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

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

ал.2 от Наредба № 22 от 2015. 

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

бързо обновяване на съдържанието. 

 

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

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

дейността на МИГ 

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

 4 публикации в регионална електронна медия „ЕЛХОВО НЮЗ“ https://elhovo.news:   

o 15 май 2018 г.: Покана за участие в информационни срещи, 

https://elhovo.news/?p=102522 

o 5 септември 2018 г. Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 от СВОМР https://elhovo.news/?p=105888  

o 23 октомври 2018 г. Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 от СВОМР https://elhovo.news/?p=107002  

o 15 ноември 2018 г. Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 от СВОМР https://elhovo.news/?p=107695  

 2 публикации в регионален седмичник вестник „Време“: 

o 5 септември 2018 г. „Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от 

СВОМР“ 

o 4 декември 2018 г. „Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 от 

СВОМР“   

 

 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  пълноцветни брошури със СД за всяка мярка, 

включена в СВОМР.  

https://elhovo.news/
https://elhovo.news/?p=102522
https://elhovo.news/?p=105888
https://elhovo.news/?p=107002
https://elhovo.news/?p=107695
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Планирано и одобрено е изработването на брошури за 7 мерки от СВОМР. Предвид по-

късното започване на обявяването на приемите: през 2018 г. бяха обявени приеми по 4 

мерки от стратегията, са подготвени и отпечатани пълноцветни брошури за 4 мерки, всяка 

в тираж по 100 броя: за мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, за мярка 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, за мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, за мярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“.  

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

и останалите изисквания за публичност, в това число:  

o Рекламни и работни материали материали - папка, химикал и бележник – 200   

o Рекламни чаши - 100  

o Рекламни визитници - 100 

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

 

 Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

 

1.Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от стопанския сектор относно 

възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, 

процедури и кандидатстване.  Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери. 

На 2 и 3 ноември 2018 г. от 9:30 до 17:00 часа в зала на Народно читалище „Развитие 1893 

г.“, гр. Елхово, беше организирано и проведено обучение за местни лидери от стопански сектор 

на територията на общините Елхово и Болярово, в което взеха участие 20 представители.  

В рамките на двата дни участниците в обучението получиха знания и умения по следните 

теми:  

 Мерки в подкрепа на бизнеса в СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово. 

 Правила, изисквания, общи условия за допустимост 

 Начин на подаване на проектно предложение 

 Оценка на проектно предложение 

 Работа с Информационна система за управление на средствата от ЕС ИСУН 2020  

 Често срещани грешки, констатирани при отделните етапи на оценка. 

2. Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от нестопанския сектор 

относно Възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански 

сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване.  Двудневно 

обучение за минимум 20 души - местни лидери. 

На 14 и 15 септември 2018 г. от 9:30 до 17:00 часа в зала на Народно читалище „Развитие 

1893 г.“, гр. Елхово, беше организирано и проведено обучение за местни лидери от нестопанския 

сектор на територията на общините Елхово и Болярово, в което взеха участие 20 представители.  

В рамките на двата дни участниците в обучението получиха знания и умения по следните 

теми:  

 Правила, изисквания, общи условия за допустимост 

 Мерки в подкрепа на нестопанския сектор в СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово. 

 Начин на подаване на проектно предложение 

 Оценка на проектно предложение 

 Работа с Информационна система за управление на средствата от ЕС ИСУН 2020 

 Често срещани грешки, констатирани при отделните етапи на оценка  

 Обобщаваща дискусия. 

3. Информационни срещи 
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За периода на доклада са организирани и проведени  2 информационни срещи за 20 участници за 

представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване.  

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; 

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

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

- Мерки в подкрепа на бизнеса в СВОМР  

- Мерки в подкрепа на публичния и нестопанския сектор в СВОМР 

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

ВОМР 

 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

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

осъществяване на мониторинг на тяхното изпълнение.  

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Основните предизвикателства, с които МИГ – Елхово – Болярово се сблъска през отчетния 

период, са свързани с промените в правната уредба и констатирани технически грешки в 

одобрената СВОМР, довели до необходимост от заявления за промяна и допълнителни 

споразумения за промени в СВОМР (описани в настоящия доклад), както и няколкократни 

промени в индикативния график.  

 

 

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 – 2018 г. – само една процедура за прием е приключила и 

съответно – е извършена оценка и класиране на проектните предложения – по мярка 7.2. 

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

мащаби инфраструктура“ процедура за подбор BG06RDNP001-19.077. Процедурата е изпратена 

към ДФЗ и все още няма резултат от нея, поради което и 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 доклада настъпиха промени в екипа на МИГ Елхово–Болярово. 
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Управителният съвет на свое заседание на 03.05.2018 г. с Протокол № 69 Взе решение за 

промяна на екипа на МИГ и назначаване на Експерт мониторинг, контрол и  оценка на 

изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие. 
УО на ПРСР одобри избраната за длъжността: Антоанета Димитрова Мунева – писмо с наш изх. 

№116/21.05.2018г. и писмо от МЗХГ за одобрение на назначаването на служител  съгласно 

заявление с вх. № 19-19-2-01-3 от 23.05.2018 г. с наш вх. № 17/15.06.2018 г.     

След тази промяна 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;  

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.  

На 23 април 2018 г. беше проведено Общо събрание на Сдружение „МИГ – Елхово – Болярово“, 

на което се взеха следните решения:  

1. Бяха приети промени в Устава на сдружението, касаещи:  

- допълване на органите за управление със заместник-председател, който се избира от ОС 

измежду членовете на УС; 

- определяне функциите и правомощията на заместник-председателя; 

- добавяне към функциите на изпълнителния директор право да представлява сдружението; 

- допълване съответно на гореописаните промени на представителството на сдружението – с 

изпълнителния директор и заместник-председателя.  

2. Общото събрание избра за заместник-председател Стоянка Тодорова Тренева-

Димитрова, член на УС.  

Така лицата с право да представляват СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ са:  

 Председателят на УС – Даниела Иванова Минкова 

 Изпълнителният директор – Нели Радославова Кадиева 

 Заместник-председателят (в случаите, определени в Устава) – Стоянка Тодорова Тренева-

Димитрова.  

Така описаните промени са вписани в Търговския регистър и за тях е информиран УО на ПРСР – 

писмо наш Изх.№120/27.06.2018 г.  

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо) 

За отчетния период се наложиха и бяха извършени промени в Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-143 от 21.10.2016 г.:  

1. Допълнително споразумение № РД 50-143 от 29 юни 2018 г.  
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Представено заявление за одобрение за промяна на Споразумение за изпълнение СВОМР № РД 

50-143/ 21.10.2016 г. с наш изх.№ 108 / 24.04.2018 г.и вх.№ 19-19-2-01-3 от 25.04.2018 г.от УО на 

ПРСР. 

Обосновка за първата промяна в Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/ 

21.10.2016 г.: 

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

мотивирана с изменението на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) 

и отпадане на правното основание /чл.9а/ за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 

г., както и от констатирана потребност от уточняване и коригиране на критерии за избор на 

проекти към СВОМР.  

В описанието на мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за ВОМР за 

прилагане на територията на МИГ-Елхово-Болярово има препращане към наредби по 

съответните подмерки на национално ниво от ПРСР 2014-2020 Г. Препратките се отнасят до 

допустимите разходи, като са цитирани членове от Наредба № 9/21.03.2015 г. и Наредба № 

20/27.05.2015 г., които са издадени от МЗХГ по реда на отменения чл.9а от ЗПЗП. 

В тази връзка и на основание чл. 39, точка 1 от Наредба22/2015 г., се правят промени в мерки 

4.1 и 4.2 от СВОМР за премахването на тези препратки към наредби по подмерки от ПРСР 2014-

2020 г. 

На основание чл. 39, точка 1 и точка 5 от Наредба22/2015 г., с оглед осигуряване на 

справедлива и прозрачна процедура за оценка и спазване Минималните изисквания към реда за 

оценка на проектни предложения, към критериите за избор на проекти към всички мерки от 

одобрената СВОМР се иска добавяне на  допълнителни пояснения: добавят се минимално 

допустима оценка за качество на проектните предложения, както и уточнения за реда на 

класиране при първоначално получени равен брой точки на два или повече проекта.  

В допълнение и на основание чл. 39, точка 2 от Наредба22/2015 г., е заявена и промяна в 

критерии за избор на проекти по мярка 8.6 за отстраняване на допусната очевидна техническа 

грешка – премахване на критерий, който е несъотносим с допустимите дейности по мярката в 

Стратегията, и промяна в точките за оценка по останалите критерии.  

След одобрение на Заявлението беше подписано допълнително Споразумение № РД 50-143 от 29 

юни 2018 г., отразяващо тези промени.  

 

2. Допълнително споразумение № РД 50-143/10.09.2018 от 10 септември 2018 г.  – корекция 

на техническа грешка 

Подписано Допълнително споразумение № РД 50-143/10.09.2018 от 10 септември 2018 г.  във 

връзка с констатирани от УО на ПРСР технически грешки в предходното допълнително 

споразумение.  

 

3. Подадено е заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР с наш изх. 

№ 168/28.11.2018 г.  

Обосновка:  

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

мотивирана от констатирана очевидна техническа грешка. 
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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. 

За периода на доклада не е подписано допълнително споразумение за тази промяна.  

 

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. Входяща кореспонденция 

Вх.

№ 

Дата Изх.№ на 

изпращача 

Адресат Относно 

1 09.01.2018 

г. 

01-63001/8 Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция  

Уведомително писмо за 

одобрение на  цялостно 

оттегляне на заявка за плащане  

302/2017 г. 

2 09.01.2018 

г. 

01-63001/9  Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция 

Уведомително писмо за 

одобрение на цялостно 

оттегляне на заявка за плащане  

302/2017 г. 304/2017 г. 

3 09.01.2018 

г. 

01-6300 / 10 Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция 

Уведомително писмо за 

одобрение на цялостно 

оттегляне на заявка за плащане 

303/2017 г. 

4 05.02.2018 

г. 

19-19-2-01-3 

от 

31.01.2018 г. 

МЗХГ  Одобрено заявление за смяна в 

УС на МИГ- Елхово – Болярово 

– заличаване на НЧ „Развитие 

1893“ и избор на нов член „НЧ 

Съгласие 1930“  

4 А 06.02.2018 

г. 

01-6300/73 

от  

31.01.2018 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Наложена финансова корекция 

16 681,59 лв. 

5 22.02.2018 

г. 

19-19-2-01-3 

от  

20.02.2018 г. 

Лозана Василева 

Заместник-министър и 

ръководител на УО на 

ПРСР  

Заповед за частично одобрение 

на предложените дейности и 

разходи за 2018 г. по подмярка 

19.4 

Заявление № 19-19-2-01-3 от 

02.10.2017 г. 

6 01.032018 

г. 

19-19-2-01-3 

от  

27.02.2018 г. 

Лозана Василева 

Заместник-министър и 

ръководител на УО на 

ПРСР 

Одобрение на годишен доклад 

за извършени дейности през 

2018 г. по подмярка 19.4. 

7 19.03.2018 

г.  

19-19-2-01-3 

от  

15.03.2018 г. 

Лозана Василева 

Заместник-министър и 

ръководител на УО на 

ПРСР 

Одобрение на годишен доклад 

за извършени дейности през 

2018 г. по подмярка 19.2.  

7 А 27.03.2018 

г. 

01-6300/73 

от  

20.03.2018 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Налагане на финансова 

корекция Решение № 

28/19/4/0/00012/3/01/04/01 

8 29.03.2018 

г. 

91-417 

от  

27.03.2018 г. 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Лозана Василева – 

Необходимостта от изменение 

на мерки от одобрените 

СВОМР поради влизане в сила 

на Закона за изменение и 
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Вх.

№ 

Дата Изх.№ на 

изпращача 

Адресат Относно 

Заместник - министър и 

Ръководител на  УО на 

ПРСР 

допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските 

производители 

 

9 30.03.2018 

г. 

01-6300/193 

от  

26.03.2018 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция, 

Дирекция „Оторизация 

на плащанията по 

ПМРСР“ 

УП за отстраняване на 

нередовности 

28/19/4/0/00012/3/05/02/01 

Във връзка с  

Договор № РД 09-937 от 

21.10.2016 г.  

УИДН на заявката за плащане: 

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

УИДН на проекта: 

28/19/4/0/00012 

УРН 580802   

 

13 15.05.2018 

г. 

02-6500 / 

6707 

от  

17.04.2018 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция,  

Придружително писмо относно 

Анекс I към Договор № 

64/1/121/0801 на НИК АГРО 73 

ЕООД  и МИГ – Елхово - 

Болярово 

 

14 12.06.2018 

г. 

19-19-2-01-3 

от  

08.06.2018 г. 

МЗХГ УО на ПРСР Заповед за изменение на 

одобрените дейности и разходи 

за 2018 г. по подмярка 19.4  

15 13.06.2018 

г. 

01-0800 / 

1061 

от  

31.05.2018 г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“ 

Уведомително писмо за 

връщане на запис на заповед № 

28/19/4/0/00012/3/05/10/01 

Идентификац. № на проекта: 

28/19/4/0/00012 

Уникален рег. № на 

бенефициента: 580802  

Във връзка с изпълнение на 

договор № РД 09-937 от 

21.11.2016 г. 

16 13.06.2018 

г. 

01-6300/380 

от 

01.06.2018 

Държавен фонд 

„Земеделие“  

Решение 

№28/19/4/0/00012/3/05/03/01 за 

изплащане на финансов помощ 

по Договор № РД 09-937 от 

21.11.2016 г. 

17 16.06.2018 

г. 

19-19-2-01-3 

от 

16.06.2018 г. 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

Дирекция „ Развитие на 

селските райони“  

Одобрение назначаването на 

служител на  длъжност експерт 

„Мониторинг, контрол и оценка 

на изпълнението на СВОМР“ в 

СНЦ МИГ – Елхово – 

Боляровосъгласно заявление с 

вх. № 19-19-2-01-3 от 

23.05.2018 г. 
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Вх.

№ 

Дата Изх.№ на 

изпращача 

Адресат Относно 

18 20.06.2018 

г. 

01-6300/415 

от  

19.06.2018  

г. 

Държавен Фонд 

„Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Решение № 

28/19/4/0/00012/1/02/03/01 за 

изплащане на авансова 

финансова помощ по Договор 

№ РД 09-937 от 21.11.2016 г. 

18.1 29.06.2018 

г. 

От 

29.06.2018  

г. 

УО на ПРСР Допълнително споразумение № 

РД 50-143/29.06.2018 г. към 

Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-

143/21.10.2016 г. 

 

20 10.08.2018 

г. 

19-19-0-01-3 

/ 07.08.2018 

г. 

 

УО на ПРСП Допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием 

на проектни предложения в 

ИСУН BG06RDNP001-19.077 

по мярка 7.2 

20.1 10.09.2018 

г 

От 

10.09.2018 г. 

УО на ПРСР Допълнително споразумение № 

РД 50-143/10.09.2018 г. към 

Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-

143/21.10.2016 г. 

 

22 08.10.2018 

г. 

19-19-2-01-3 

от  

25.09.2018 г. 

УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием 

на проектни предложения в 

ИСУН BG06RDNP001-19.104 

по мярка 4.1 

23 17.10.2018 19-19-2-01-3 

/ 12.10.2018 

г. 

Заместник-министър и 

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 г.  

Относно невъзможността за 

определяне на наблюдатели по 

оценителна сесия по мярка 7.2 

по процедура BG06RDNP-001-

19.077. 

24 19.10.2018 

г. 

02-6300/712 

от 

15.10.2018 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Относно писмо с вх. № на ДФЗ 

02-6300/712 от 09.10.2018 г. с 

покана за участие на 

представители на ДФЗ като 

наблюдатели на в комисията  за 

подбор на проектни 

предложения по процедура 

BG06RDNP-001-19.077.  

25 25.10.2018 

г. 

19-19-2-01-3 

от 

17.10.2018 г. 

УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием 

на проектни предложения в 

ИСУН BG06RDNP001-19.130 

по мярка 4.2 

27 21.11.2018 

г. 

19-19-2-01-3 

от 

06.11.2018 

УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием 

на проектни предложения в 
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Вх.

№ 

Дата Изх.№ на 

изпращача 

Адресат Относно 

ИСУН BG06RDNP001-19.150 

по мярка 6.4.1 

29 

 

21.12.2018 

г. 

02-1500/966 

от 

14.12.2018 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Относно писмо с вх. № на ДФЗ 

02-6300/966 от 21.12.2018 г. с 

покана за участие на 

представители на ДФЗ като 

наблюдатели в комисията  за 

подбор на проектни 

предложения по процедура 

BG06RDNP-001-19.104. 

     

 

 

2. Изходяща кореспонденция 

Изх.

№ 

Дата Адресат/и Относно 

94 29.01.2018 Управляващия орган на ПРСР 

2014-2020 г., Министерство на 

земеделието и храните 

Дирекция „Развитие на 

селските райони“ 

Представяне на годишен доклад за 2017 

г. на извършените дейности по подмярка 

19.4 

95 30.01.2018 Изпълнителен директор на 

Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Годишна заявка по 19.4 от 01.01.2017 до 

31.12.2017 г. 

96 08.02.2018 Изпълнителен директор на 

Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Актуално Приложения 122_1.1 Списък на 

планирани, в процес на провеждане и 

проведени обществени поръчки, 

независимо от източника на финансиране 

за разходи, извършени през 2017 г. 

97 12.02.2018 Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Предоставяне на допълнителни 

документи по подадена заявка за плащане 

№ 28/19/4/0/00012/3/05 от 30.01.2018 г. 

98 14.02.2018 Управляващия орган на ПРСР 

2014-2020 г., Министерство на 

земеделието и храните 

Дирекция „Развитие на 

селските райони“ 

Годишен доклад за 2017 г. за отчитане 

изпълнението на СВОМР по подмярка 

19.2 

100 14.03.2018 Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция гр. 

Ямбол 

Заявка за авансово плащане за 2018 г. по 

подмярка 19.4 

101 15.03.2018 Държавен Фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция 

Списък на планирани, в процес на 

провеждане и проведени обществени 

поръчки, независимо от източника на 

финансиране за разходи, извършени през 

2018 г. 

106 10.04.2018 Държавен фонд „Земеделие“  

Разплащателна агенция 

Допълнителни документи по писмо с 

Изх.№ 01-6300/193 от 26.03.2018 г.и № на 
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Изх.

№ 

Дата Адресат/и Относно 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията“ 

Уведомително писмо 

28/19/4/0/00012/3/05/02/01 Заявка № 

28/19/4/0/00012/3/05 

107 16.04.2018 Държавен фонд „Земеделие“  

Разплащателна агенция 

Дирекция „Оторизация на 

плащанията“ 

Предоставяне на допълнителни 

документи по писмо Изх. № 01-6300/193 

от 26.03.2018 и № на УП: 

28/19/4/00012/3/05/02/01 

 

108 24.04.2018 Министерство на земеделието, 

горите и храните 

До Заместник-министър и 

ръководител на УО на ПРСР 

  

Заявление за одобрение на промяна в 

Споразумение за изпълнение на СВОМР 

на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ № 

РД 50-143/21.10.2016 г. от ПРСП н2014-

2020 

110 09.05.2018 Министерство на земеделието, 

горите и храните 

До Заместник-министър и 

ръководител на УО на ПРСР 

Искане за изменение и допълнение в 

одобрени дейности и разходи за 2018 г. 

на МИГ- Елхово – Болярово по № РД 09-

19 от 14.02.2018 г. 

111 11.05.2018 До ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Информиране за организиране на 

информационни срещи на СНЦ „МИГ – 

Елхово – Болярово“- в гр. Елхово и с. 

Пчела 

115 21.05.2018 До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Предоставяне на документи по писмо с 

Изх. № 02-6500/6707 от 17.04.2018 г. 

116 21.05.2018 До Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХТАНИТЕ 

Заявление за одобрение на наемане на 

трудов договор на друг служител във 

връзка с чл. 13 ал.15 от Наредб №22/2015 

на МЗХ, споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-143/21.10.2016 г. 

118 15.06.2018 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА 

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЯМБОЛ 

Във връзка с изпълнение на РД 50-

143/21.07.2014 г. за отпускане на 

финансова помощ изпращане на 

документи: 

Застрахователна полица № 

28018426/00540 от 18.05.2018, платежно 

и дневно банково извлечение. 

120 27.06.2018 До Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХТАНИТЕ 

Уведомление за промяна на лицата с 

представителни права на СНЦ МИГ – 

Елхово – Болярово във връзка с чл. 44 от 

Наредба 22/2015 по споразумение №РД 

50-143/21.10.2016 

121 27.06.2018 Заместник изпълнителния 

директор на ДЪРЖАВЕН 

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

Уведомление за промяна на лицата с 

представителни права на СНЦ МИГ – 

Елхово – Болярово във връзка с чл. 44 от 

Наредба 22/2015 по споразумение №РД 
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Изх.

№ 

Дата Адресат/и Относно 

50-143/21.10.2016 

122 24.07.2018 МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХТАНИТЕ, УО на ПРСР, 

Дирекция „РСР“ 

Копие: Съгласуване на Обява, Условия за 

кандидатстване, Условия за изпълнение и 

приложения към тях по мярка 7.2на МИГ 

– Елхово – Болярово 

123 06.08.2018 РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ПРСР, МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХТАНИТЕ 

Уведомление за изготвяне на процедура 

за прием на проектни  BG06RDNP001-

19.077 по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ – 

Елхово – Болярово 

124 06.08.2018 До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ПРСР, МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХТАНИТЕ 

Уведомление за промяна на IBAN номера 

на  банковата сметка на МИГ – Елхово – 

Болярово 

125 17.08.2018 До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ПРСР, МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХТАНИТЕ 

Информиране за организиране и 

провеждане на обучение – 03.09.2018 и 

04.09.2018 

126 17.08.2018 До УО на ПРСР 

Стефан Спасов 

Маргаритка Астарджиева 

Борислав Асенов 

Отговор на поискана допълнителна 

информация по BG06RDNP011-19.077 

127 29.08.2018 До Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Информиране за организиране и 

провеждане на обучение – 14.09.2018 и 

15.09.2018 

130 04.09.2018 До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Информиране за организиране и 

провеждане на обучение – 14.09.2018 и 

15.09.2018 – корекция на допусната 

техническа грешка в писмо с ВХ. № 02-

6300/540 от 20.08.2018 

132 05.09.2018 До УО на ПРСП 

Отдел Лидер  

МЗХГ 

Публикуване на обява за процедура 

BG06RDNP001-19.077 по споразумение 

на СВОМР № РД 50-143/21.10.2016 

134 21.09.2018 До ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

 

Уведомление за изготвяне на процедура 

за прием на проекти по мярка 4.1 в 

ИСУН 

135 25.09.2018 До ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи по подмярка 19.4 за 

изпълнение на Споразумение № РД 50-
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Изх.

№ 

Дата Адресат/и Относно 

и храните 

 

143/21.10.2016 

136 04.10.2018 До Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Предстоящо сформиране на КППП по 

процедура BG06RDNP011-19.077 

137 08.10.2018 До Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

Предоставяне на допълнителни 

документи към писмо с ВХ. № 19-19-2-

01-3 от 26.09.2018 г. – Заявление за 

одобрение на планирани дейности и 

разходи по подмярка 19.4 за 2019 г. 

144 11.10.2018 До Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР 

До Маргаритка Астарджиева – 

държавен експерт, отдел 

ВОМР, дирекция РСР 

До Борислав Асенов – главен 

експерт, отдел ВОМР, 

дирекция РСР 

Предоставяне на допълнителна 

информация и извършени корекции по 

процедура в ИСУН BG06RDNP011-

19.104 по мярка 4.1 

145 11.10.2018 До УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

Заповед за назначаване на КППП по 

процедура BG06RDNP011-19.077 по 

мярка 7.2 

146 12.10.2018 До УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

Допълнителна Заповед за назначаване на 

КППП по процедура BG06RDNP011-

19.077 по мярка 7.2 – коридиране на 

техническа грешка 

148 16.10.2018 До Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Информиране за организиране и 

провеждане на обучение – 02.11.2018 и 

03.11.2018 г. 

149 16.10.2018 До Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

 

Уведомление за изготвена процедура за 

прием на проекти по мярка 4.2 с код в 

ИСУН BG06RDNP011-19.130 

151 13.10.2018 УО на ПРСР 

До Маргаритка Астарджиева 

До Борислав Асенов  

Отдел „Лидер“, МЗХГ 

Публикуване на обява за процедура 

BG06RDNP011-19.104 по мярка 4.1 

153 29.10.2018 УО на ПРСР 

До Стефан Спасов 

До Маргаритка Астарджиева 

Предоставяне на допълнителна 

информация и извършени корекции по 

процедура в ИСУН BG06RDNP011-
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Изх.

№ 

Дата Адресат/и Относно 

До Борислав Асенов  19.130 по мярка 4.2 

154 01.11.2018 До Ръководител 

УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

 

Уведомление за изготвена процедура за 

прием на проекти по мярка 6.4.1 с код в 

ИСУН BG06RDNP011-19.150 

164 14.11.2018 УО на ПРСР 

До Маргаритка Астарджиева 

До Борислав Асенов  

Отдел „Лидер“, МЗХГ 

Публикуване на обява за процедура 

BG06RDNP011-19.130 по мярка 4.2 

165 21.11.2018 До Ръководител 

УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Информиране за организиране и 

провеждане на обучение – 21.12.2018 и 

22.12.2018 г. 

166 26.11.2018 До Ръководител 

УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

агенция 

Приключване шроцедура за подбор на 

проекти по мярка 7.2 BG06RDNP011-

19.077 и представяне на ОЦЕНИТЕЛЕН 

ДОКЛАД 

167 26.11.2018 До Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР 

До Маргаритка Астарджиева – 

държавен експерт, отдел 

ВОМР, дирекция РСР 

До Борислав Асенов – главен 

експерт, отдел ВОМР, 

дирекция РСР 

МЗХГ 

Предоставяне на допълнителна 

информация и извършени корекции по 

процедура в ИСУН BG06RDNP011-

19.150 по мярка 6.4.1 

168 28.11.2018 До Ръководител 

УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

Заявление за одобрение на промяна по 

Споразумение № 50-143/21.10.2016 по 

ПРСР 2014-2020 мотивирана от 

констатирана очевидна техническа 

грешка по мярка 8.6 

1770 03.12.2018 УО на ПРСР 

До Маргаритка Астарджиева 

До Борислав Асенов  

Отдел „Лидер“, МЗХГ 

Публикуване на обява за процедура 

BG06RDNP011-19.150 по мярка 6.4.1 

171 07.12.2018 До Ръководител 

УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

До Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателна 

Предстоящо сформиране на КППП по 

процедура BG06RDNP011-19.104 
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Изх.

№ 

Дата Адресат/и Относно 

агенция 

172 11.12.2018 УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

Изпращане на Заповед № 4 / 11.12.2018 за 

назначаване на КППП по процедура 

BG06RDNP011-19.104 

173 20.12.2018 УО на ПРСР 2014-2020, 

Министерство на земеделието 

и храните 

Промяна в Ред за оценка на проектни 

предложения по мерки финансирани от 

ПРСП 2017-2020 и ЕУФРСР чрез 

СВОМР на МИГ – Елхово – Болярово по 

споразумение № 50-143/21.10.2016 г. 
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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:  

11.02.2019 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 

 

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 – 2020 

според 

СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

Постигнато за 

периода на 

годишния доклад 

(за изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат 

от подпомагане на проектите, 

финансирани от: 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  24 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, 

финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления 

за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления 

за подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
Неприложимо 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с 

ИТ. 

9500 17 087 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 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

               

Мярка  4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

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

Мярка 4.2. 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

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

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

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

Мярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

6 7 7 7 7 7 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 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

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

Мярка 20. Маркетинг, 

популяризиране и 

сертифициране на 

местното наследство, 

изделия и храни 

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

Общо: 38 17 17 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

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

Мярка  4.1. Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства 
1 620 325,02 731 458 45% 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа 

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

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

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: 2 848 473,80 1 947 246,78 72% 1 228 148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

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 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

             

Мярка  4.1. Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

410 724 1 620325,02 731 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2. 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

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

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

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

Мярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

1 222 394 1 228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

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

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

156 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

             

Мярка 20. Маркетинг, 

популяризиране и 

сертифициране на 

местното наследство, 

изделия и храни 

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

Общо: 2 933 745 2848473,80 1947246,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна 

местна икономика 

с висока добавена 

стойност 

20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: 

Адекватна на 

съвременните 

условия жизнена 

среда и качество 

на живот и 

териториална 

идентичност чрез 

ефективно 

използване на 

ресурсите 

18 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 38 17 17 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: Устойчива и 

иновативна местна 

икономика с висока 

добавена стойност 

1 620325,02 731 458 45% 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 

1 228148,78 1215788,78 98,99% 1 228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 

Общо: 2848473,80 1947246,78 72% 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1: 

Устойчива и 

иновативна 

местна 

икономика с 

висока добавена 

стойност 

1222394 1620325,02 731 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: 

Адекватна на 

съвременните 

условия 

жизнена среда и 

качество на 

живот и 

териториална 

идентичност 

чрез ефективно 

използване на 

ресурсите 

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

Общо: 2933745 2848473,80 1947246,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

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

 

Приоритети на съюза за 

развитие на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони с 

акцент върху следните области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове селскостопанска 

дейност във всички региони и 

насърчаване на новаторските 

технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент 

върху следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, 

включително преработката и 

предлагането на пазара на 

селскостопански продукти,на 

хуманното отношение към 

животните и управлението на 

риска в селското стопанство с 

акцент върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство, с акцент върху 

следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство, с акцент 

върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство;  
0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с 

акцент върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

0 0 0 0 0 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
7 0 0 0 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/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

НЕПР. НЕПР. 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
НЕПР. НЕПР. 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 

6, 8.1 до 8.4, 17.1 и 

др. подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 
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P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 

7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 

и др. 

инвестиционни 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 
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мерки, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
2 7 7 7 7 7 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице - 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
-               

Общо от ЕЗФРСР: 38 17 17 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 38 17 17 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

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 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

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

Малко или средно 

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

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

- 1620325,02 731 458,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице - 928 112,43 444 808,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ - 312 932,80 97 009,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- 379 279,79 189 639,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

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

Общо от ЕЗФРСР: 2933745 2848473,80 1947246,83 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 2933745 2848473,80 1947246,83 1228148,78 1215788,78 1228148,78 1215788,78 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

разме

р на 

разход

ите по 

проек

т към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсид

ия 

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 

              

 

ЯНКА 

ТОДОРО

ВА 

ДИМОВ

А 

Булстат 

77030790

54 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника за 

животновъд

но 

стопанство 

165420 82 710 50%          

 

Георги 

Колев 

Тончев 

Булстат 

50070590

62 

Закупуване 

на 

специализир

ан 

селскостопа

нски 

инвентар за 

нуждите на 

животновъд

ното 

стопанство 

56 340 28 170 50%          
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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

разме

р на 

разход

ите по 

проек

т към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсид

ия 

 

ЗП Матей 

Атанасов 

Карастай

ков 

Булстат 

81060790

63 

„Закупуване 

на 

земеделска 

техника за 

отглеждане 

на 

лавандулови 

насаждения“ 

222 250 97 790 44%          

 

ЗП 

Йордан 

Трифоно

в 

Трифоно

в Булстат 

68072190

48 

„Закупуване 

на 

земеделска 

техника за 

отглеждане 

и изхранване 

на животни“ 

58 400 29 200 50%          

 

ЕТ 

"Делчев-

25 - 

Димитър 

Делчев" 

ЕИК: 

12802966

7 

„Закупуване 

на 

земеделска 

техника за 

отглеждане 

на животни“ 

312 

932,80 

97 

009,17 
31%          

 

Зомаш 

ООД  

ЕИК: 

83816875

0 

Разширение 

на силозно 

стопанство 

183 

769,79 

91 

884,90 
50%          

 

Георги 

Христов 

Христов 

Булстат 

86060990

Инвестиции 

в 

животновъд

но 

стопанство 

25 

682,28 

15 

409,37 
60%          
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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

разме

р на 

разход

ите по 

проек

т към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсид

ия 

47 

 

ЗП 

Недялка 

Петрова 

Христова 

Булстат 

63031190

58 

„Закупуване 

на 

земеделска 

техника за 

отглеждане 

и изхранване 

на животни“ 

212 

011,97 

97 

525,52 
46%          

 

Аросил 

ЕООД 

ЕИК: 

20434989

8 

Създаване 

на 28,5 

хектара нови 

насаждения 

от 

Лавандула в 

землището 

на с.Ситово, 

общ.Боляров

о 

195 510 
97 

755,00 
50%          

 

ЗП Тодор 

Пенев 

Господин

ов  

Булстат 

65041890

83 

„Закупуване 

на 

земеделска 

техника и 

оборудване 

за 

отглеждане 

на животни“ 

188008,

18 

94 

004,09 
50%          

Мярка 4.2. 

Инвестиции в 

преработка/марк

етинг на 

селскостопански 

продукти 

              

Мярка 6.4.1. 

Инвестиционна 
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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

разме

р на 

разход

ите по 

проек

т към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсид

ия 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

Мярка 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура 

              

 
Община 

Елхово 

Реконструкц

ия на 

тротоари на 

ул.“Алексан

дър 

Стамболийс

ки“ в град 

Елхово 

390988,

61 

390988,6

1 
100% 

390988,

61 

390988,6

1 
       

 
Община 

Елхово 

"Изграждане 

и 

обновяване 

на детски 

площадки за 

игра в 

Община 

Елхово" 

330685,

94 

343045,9

4 
96% 

330685,

94 

343045,9

4 
       

 
Община 

Елхово 

„Подобряван

е на 

състоянието, 

реконструкц

ия и ремонт 

на три броя 

248954,

23 

248954,2

3 
100% 

248954,

23 

248954,2

3 
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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

разме

р на 

разход

ите по 

проек

т към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсид

ия 

читалища в 

Община 

Елхово“ 

 
Община 

Болярово 

Изграждане 

и 

обновяване 

на площи за 

широко 

обществено 

ползване в 

град 

Болярово и 

село Попово 

51574,2

6 
51574,26 100% 

51574,2

6 
51574,26        

 
Община 

Болярово 

Рехабилитац

ия на 

съществува

щи тротоари 

в град 

Болярово 

52476,6

5 
52476,65 100% 

52476,6

5 
52476,65        

 
Община 

Болярово 

„Частичен 

ремонт, 

оборудване 

и 

обзавеждане 

на сградите 

на 

читалищата 

в селата 

Стефан 

Караджово, 

Мамарчево, 

Воден, 

Голямо 

Крушево от 

98652,0

0 
98652,00 100% 

98652,0

0 
98652,00        
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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

разме

р на 

разход

ите по 

проек

т към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсид

ия 

община 

Болярово” 

 
Община 

Болярово 

Създаване 

на спортна 

инфраструкт

ура в град 

Болярово 

чрез ремонт, 

реконструкц

ия, 

оборудване 

и 

обзавеждане 

на 

съществува

що 

помещение 

42457,0

9 
42457,09 100% 

42457,0

9 
42457,09        

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               
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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидат

а/ 

получате

ля 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

разме

р на 

разход

ите по 

проек

т към 

УО/Д

ФЗ 

Заявен

а 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

прое

кт от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсид

ия 

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:   
2848473

,80 

1947246,

83 
- 

1228148

,78 

1215788,

78 
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Приложение 2 

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

Вид индикатор Индикатор 

Цел за 

периода 2014 – 

2020  

(брой) 

Постигнато 

за отчетния 

период 

(брой) 

Постигнато от 

сключване на 

споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

(брой) 

Изходен  

Брой стопанства, получаващи подкрепа  за инвестиции в 

земеделски стопанства 
10 0 0 

Брой предприятия, получаващи подкрепа за инвестиции в 

преработка и търговия на селскостопански продукти 
3 0 0 

Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за 

инвестиции в неселскостопански дейности 
5 0 0 

Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по 

мащаби инфраструктура, вкл. за публична инфраструктура за  

отдих, туристическа инфраструктура 

8 7 7 

Брой  подпомогнати  дейности за  маркетинг, популяризиране и 

сертифициране на местното наследство,   изделия и храни 
10 0 0 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции  в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 
2 0 0 

За резултат 

Брой създадени регионални марки  1 0 0 

Брой сертифицирани  обекти, лица 15 0 0 

 

 

 


