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     Съдържание на доклада с номерирани страници; 

 
  № 
 

 
Наименование 

 
Страници 

     1. Списък на съкращенията, включени в доклада 2 

     2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 

групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ; 

 
3 

     3.  
 

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и 

малцинствени групи, при наличие на такива; 

 
3 

     4.  Изпълнение на целите на СВОМР; 3 

     5.  Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 4 

     6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 7 

     7.  Управление на Местната инициативна група 7 

     8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение 

 
8 

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

програмите 

 
8 

     10. Индикатори 8 

     11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики  13 

     12. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 14 

     13. Опис на приложенията 16 
1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ 
ИСУН Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 
МЗХГ Министерство па земеделието, храните и горите 
ПРСР 2014 – 2020г. Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
ОПРЧР 2014-202 г. Оперативна програма „Развитие па човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. 
ОПИК 2014-2020 г. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г. 
ОПНОИР 2014-
2020г 

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -
2020 г 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 
УО Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие 
СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 
МИГ Местна инициативна група 
ИГРП Индикативна годишна работна програма 
УС Управителен съвет 
КУО Колективен управителен орган 
КВО Колективен върховен орган 
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2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 
заинтересовани лица на територията на МИГ; 
   През 2018 година екипът на  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е 
организирал информационни събития за популяризиране на стратегията. Реално 
изпълнение на Стратегията не е започнало, тъй като не са обявени процедури по мерки 
за прием на проекти през 2018 година.   
 
3. Постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени групи, при наличие на 
такива; 

При анализа на социо-демографската и икономическа картина на територията се 
очертават следните най-уязвими групи на територията: 

• деца в риск, 
• хора с увреждания, вкл. деца,  
• възрастни и самотни хора. 

     Голяма част от тях са от малцинствени групи.  

       За отчетния период МИГ Главиница - Ситово проведе информационна кампания във 
всички населени места. В  oбучението  за местни лидери и уязвими групи на тема: 

"Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни 

практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС" за най-малко 10 човека, взеха участие 

14 жени и 8 мъже. 

   Продължава индивидуалното консултиране на проектни идеи на представителите на 

малцинствата за кандидатстване с проекти към СВОМР. 

 
  4.  Изпълнение на целите на СВОМР; 

       Стратегическа цел на Стратегията за местно развитие на МИГ Главиница - Ситово за 
периода 2014 - 2020 година е: Преодоляване на дългосрочната изостаналост и  постигане 
на устойчиво подобряващи се условия за живот,  стопанска дейност, социална, 
образователна и трудова реализация чрез интегрирана подкрепа  за обществено 
значими и бизнес  проекти  на територията за действие на Местна инициативна група 
„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.   

  Тази стратегическа цел, ще се осъществи чрез три приоритета, всеки със специфичните 
си цели; 

       Приоритет 1: Стимулиране на предприемачеството и иновациите,  повишаване на 
конкурентоспособността на местната икономика като генератор на заетост и доходи; 

   Специфична цел 1: Насърчаване на производството  и преработката на качествени 
местни селскостопански продукти;  

  Специфична цел 2: Развитие, технологично модернизиране и диверсификация на 
неземеделските дейности; подобряване на средата за труд. 

      Приоритет 2: Развитие на обществената инфраструктура и ефективно 
оползотворяване на природните  и културно-исторически ресурси;  

   Специфична  цел 1: Създаване, разширяване  и подобряване на малка по мащаби 
публична инфраструктура; 

   Специфична цел 2: Изграждане и създаване на условия за публично ползване на 
инфраструктура за отдих и туризъм; 

   Специфична цел 3: Ефективно оползотворяване на природните ресурси, материалното 
и нематериално културно-историческо и селско наследство. 
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      Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, 
квалификацията и социалните взаимодействия в мултикултурната общност за по-добро 
качество на живот; 

   . Специфична цел 1: Образователна и социална интеграция на деца и младежи от 
маргинализирани групи;  

      Специфична цел 2: Намаляване на бедността, подкрепа за социално включване и по-
добро качество на живот на уязвимите  и малцинствени групи; 

       Специфична цел 3: Активизиране на местната общност и повишаване на капацитета 
за изпълнение на проекти и политики в партньорство. 

     През 2018 година екипът на МИГ-а изпълни дейности предимно за популяризиране на 
Стратегията за ВОМР, с прякото участие на представители на общността.Проведена бе 
информационна кампания във всички населени места от  територията -  в община Главиница 
и община Ситово,три обучения в общинските центрове  и една конференция в гр.Главиница. 

    Броят на участниците в семинари и информационните срещи е 224, в обученията взеха 
участие 87 души,  над 50 човека са консултирани като потенциални бенефициенти. 

    По отношение на изпълнение на целите на СВОМР за 2018 година, може да се направи 
обобщение,че екипът извършва предимно подготвителни дейности, свързани с процедурите 
за информиране, консултиране и кандидатстване. 

 
 

 5.  Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

                                         Неприложимо 

 5.1   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; 

  Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г., беше приета от 

Управителния съвет на СНЦ  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на 

28.05.2018 година. Промени в нормативната уредба, наложиха промени и в 

Стратегията,което доведе до сключване на Допълнително споразумение № РД 50-

34/29.11.2018 г. към Споразумението №РД 50-34/20.04.2018 г. Поради тази причина се 

наложи  актуализация на ИГРП за 2018 г . С протокол от 17.09.2018 г. УС промени 

графика за отваряне на мерките по Стратегията, който бе изпратен до УО на 

програмите, включени в Стратегията. Същият бе актуализиран няколкократно със 

следните решения на УС - Протоколи от  28.09.2018 г., 19.10.2018 г., 04.12.2018 г. и от 

09.01.2019 година. 

   Сдружението не е обявявало прием на проектни предложения за отчетния период. 

   Постигнат е напредък, по отношение на разработване на мерки и обявяване на 

прием през 2019 година. 
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• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

 
     Дейността на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”   по прилагане на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие стартира на 20 април 2018 година 

с подписването на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ                               

№ РД 50 – 34/20.04.2018 г.  

  В изпълнение на дейностите по информиране и подпомагане на проекти на 

потенциални бенефициенти, екипът организира и проведе информационна кампания 

по населени места от територията, относно възможностите за финансиране на 

проектните предложения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, 

четири обучения в общинските центрове  и една конференция в гр. Главиница. 

                Индикатори 
 

 

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

финансова помощ до сключване на договор; 

През 2018 г. МИГ Главиница-Ситово планира прием по мерки, но актуализира 

няколкократно ИГРП, като отлага периодите за прием. Няма обявени и  публикувани 

покани за прием на заявления. 

  Направена е подготовка на процедура за прием на проекти в тестова среда на ИСУН 

2020, предприети са действия за подготовката им в реална среда на ИСУН 2020.  

През 2018 година не са обявени покани за прием на заявления. 

 

5.2  Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой 
консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

5 33  14 52 

Брой на 
участниците в 
обучения 

4 23 2 58 87 

Брой на 
участниците в 
семинари и 
информационни 
срещи 

5 87 2 130 224 
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    Екипът на МИГ-а е обособил архивно помещение в офиса на Сдружението, в което се 

съхранява проектната и счетоводна документация по Стратегията за програмен период 2014-

2020 година. 

  Сдружението поддържа регистър на входяща – изходяща кореспонденция с УО на ПРСР, 

ОПРЧР,  ОПНОИР,ДФ” Земеделие”,ОбщинаГлавиница,Община 

Ситово,бенефициенти,доставчици/изпълнители по договори и други. Поддържа и Регистър на 

физическите и юридическите лица, с които МИГ-а има сключени договори за изпълнение на 

услуги/доставки, Регистър на командировките, Регистър на издадените заповеди. 

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

електронната страница на МИГ; 

За дейностите по информиране и публичност,за периода на доклада, Сдружението е 

поддържало следните регистри; 

�  Договор за Достъп до интернет – LAN и WAN с „Нераком” ЕООД; 

� Договор с „Ерк Системи” ЕООД за Актуализация и поддръжка на интернет страница 

www.mig.glavinitsa.org , в т.ч. Профил на купувача на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“   В изпълнение на договора са осъществени дейности по 

поддръжка и периодична актуализация и допълване на информация с документи и материали 

предоставени от Сдружението; 

� В изпълнение на дейностите по популяризиране, информиране и публичност бе 

сключен Договор с СНЦ „Тутракански глас” за създаване и реализиране на 

публикации в регионални печатни и електронни медии на покани за организирани 

събития и други, свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

� Създаване и реализиране на публикации в регионални печатни и електронни медии и 

излъчвания в радио и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“  е сключен Договор с „Деметра Дивелопмент” ЕООД; 

� Организиране и провеждане на информационни срещи в десет населени места от 

територията,една конференция, свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;  

� Организиране и провеждане на три обучения на екипа и членовете на колективния 

върховен орган, във връзка с прилагане на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие за 2018 година; 

� Изготвяне на материали подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ 

при разработване на дейности и подготовка на заявления са отпечата 6 броя 
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„Ръководство на бенефициента” по мерки 4.1, 4.2, 6.4, 3.9, 1.7 и 2.1 от Стратегията за 

ВОМР, включващи указания за кандидатстване, примери за добри практики и други 

насоки, в тираж 50 броя за всяко ръководство; 

� Изработване на информационен бюлетин- 1 000 броя,пълноцветна листовка А4 за 

всички мерки – 1 000 броя,пълноцветна листовка А4 сгъната на три – 1 000 

броя,пълноцветен банер, изработване на табела,рекламни – 

папки,чаши,чадъри,тениски,шапки,тефтери,флашки,календари,химикалки,свързани с 

популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа”.  

5.4 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; 

           През 2018 година СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” не е 

осъществявал мониторинг на проектни предложения, тъй като не е реализиран прием и 

няма сключени договори с получатели на безвъзмездна финансова помощ. 

5.5     Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

                                                 Неприложимо 

6  Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

                                          Неприложимо 

7 Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо); 

           Екипът, ангажиран с прилагането на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа” е одобрен при оценката на Стратегията, не е променян за 

отчетния период и е в следния състав; 

- Данка Милчева Иванова – изпълнителен директор 

- Ертан Исмет Рафи – експерт по прилагане на СВОМР 

- Назмие Дурхан Юмерова – счетоводител. 

 
7.1  Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

                     Неприложимо 

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

                    Неприложимо 

     7.3 Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

                   Неприложимо 

    7.4 Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);                   
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                  Неприложимо 

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

                                    Неприложимо 

 

7.6 Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

                                  Неприложимо 

 

7.7 Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

                                 Неприложимо 

 

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

През отчетния период не са постъпили промени,свързани с управлението на МИГ. 

8 Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

    Във връзка с промяна в нормативната уредба, касаеща мерките включени в 
Стратегията на МИГ Главиница - Ситово на 29.11.2018 година, Председателя на УС 
подписа Допълнително споразумение   № РД – 50-34/29.11.2018 г. към Споразумение 
№ РД – 50-34/20.04.2018 г. 

9 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); 

      Не са извършвани проверки от страна на УО на програмите и ДФЗ. 

10. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с 

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

№ Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Източник на 
информация 

1 Общ размер на публичната помощ лева 3 442 230 Отчети на МИГ 
2 Общ брой проекти по СВОМР  брой 55 Отчети на МИГ 
3 Проекти, подкрепени по ПРСР брой 44 Отчети на МИГ 
4 Проекти, подкрепени по ОПНОИР брой 4 Отчети на МИГ 
5 Проекти, подкрепени по ОПРЧР брой 7 Отчети на МИГ 
6 Проекти, въвеждащи иновации -СВОМР брой 15 Отчети на МИГ 

7 
Проекти на земеделски стопани в 
чувствителен сектор или биоземеделие брой 

6 Отчети на МИГ 

8 
Модернизирани стопанства, вкл. чрез 
енергийна ефективност брой 

8 Отчети на МИГ 

9 
Подкрепени проекти за неземеделски 
дейности, вкл.  нови за територията брой 

6 Отчети на МИГ 

10 
Проекти за образов., социално-здравна и 
трудова интеграция  ОП РЧР и ОП НОИР брой 

7 Отчети на МИГ 

11 Общо участници от целевите групи по т.8, брой 170 Отчети на МИГ 
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получили проектна подкрепа  

12 
Работни места, разкрити в подпомогнатите 
проекти по ПРСР брой 

36 Отчети на МИГ 

13 
Предприятия, въвели нови модели и 
системи след подкрепа по ОПРЧР брой 

20 Отчети на МИГ 

14 
Работни места с подобрени условия на 
труд след подкрепата по ОПРЧР брой 

30 Отчети на МИГ 

15 Проекти за техническа инфраструктура  брой 2 Отчети на МИГ 

16 
Проекти за социална и/или образователна 
инфраструктура  брой 

2 Отчети на МИГ 

17 
Проекти за публична туристическа 
инфраструктура  брой 

2 Отчети на МИГ 

18 Проекти на стопанския сектор брой 34 Отчети на МИГ 
19 Проекти на публичния сектор брой 11 Отчети на МИГ 
20 Проекти на нестопанския сектор брой 10 Отчети на МИГ 

21 
Интегрирани в образователната система 
деца и младежи от маргинализирани групи 
след подкрепа по ОПНОИР 

брой 80 Отчети на МИГ 

22 
Интегрирани на пазара на труда неактивни 
и безработни лица след подкрепа по 
ОПРЧР 

брой 30 Отчети на МИГ 

23 
Брой  проекти за оползотворяване на 
природното и културното наследство  

 
брой 

6 Отчети на МИГ 
 

9.2. Индикатори по мерки: 

Наименование на мярката, 
подкрепена от ЕЗФРСР 

ПРСР – СВОМР 
ИЗТОЧНИК НА ДАННИ ЗА 

ИЗМЕРВАНЕ 

Име на индикатора Стойност 

ПРСР, M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 17 от  
Регламент (ЕС) № 1305/2013) 
Мярка 4.1. Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 
стопанства  
 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

Общо публични разходи в лева 330 500 

Брой на земеделските стопанства, 
получили подпомагане по мярката 

6 

Брой модернизирани земеделски 
стопанства, вкл. чрез въвеждане на 
иновации и/или нови технологии 

4 

Брой проекти свързани с подкрепа на 
стопанства от приоритетните 
/чувствителни/ сектори по мярката 

2 

Брой работни места, разкрити в 
подпомогнатите проекти  

10 

ПРСР, M04 — Инвестиции в Общо публични разходи в лева 201 500 



10 

 

материални активи (член 17 от  
Регламент (ЕС) № 1305/2013) 
Мярка 4.1.2. Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 
стопанства по Тематичната 
подпрограма за малки 
стопанства 
 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 
 
 
 

Брой на земеделските стопанства, 
получаващи подпомагане по мярката  

12 

Брой проекти свързани с подкрепа на 
стопанства от приоритетните 
сектори на СВОМР 

4 

Брой модернизирани земеделски 
стопанства, вкл. чрез въвеждане на 
иновации и/или нови технологии 

4 

Брой работни места, разкрити в 
подпомогнатите проекти 

8 

ПРСР, M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 17 от  
Регламент (ЕС) № 1305/2013) 
Мярка 4.2  Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

Общо публични разходи в лева 206 000 

Брой проекти, получаващи подкрепа 
за инвестиции в  преработка и 
търговия на селскостопански 
продукти 

2 

Брой проекти на земеделски стопани, 
получаващи подкрепа за инвестиции 
в  преработка  на суровини от 
приоритетните сектори 

1 

Брой работни места, разкрити в 
подпомогнатите проекти 

8 

ПРСР, M06 — Развитие на 
стопанства и предприятия (член 
19 от  Регламент (ЕС) № 
1305/2013) 
Мярка 6.4. Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски 
дейности 
 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

Общо публични разходи в лева 294 000 

Брой проекти и бенефициенти, 
получаващи подкрепа за инвестиции 
в неселскостопански дейности  

6 

Брой земеделски стопанства, 
получаващи подкрепа за инвестиции 
в неселскостопански дейности  

1 

Брой проекти, въвеждащи 
иновативни и/или екологични 
практики и/или технологии 

2 

Брой проекти за производствени 
дейности 

2 

Брой работни места, разкрити в 
подпомогнатите проекти 

10 
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ПРСР, М07 Основни услуги и 
обновяване на селата в селските 
райони (член 20 от  Регламент 
(ЕС) № 1305/2013) 
Мярка 7.2. Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

Общо публични разходи в лева 660 000 

Брой проекти, получили подкрепа за 
инвестиции в малка по мащаби 
инфраструктура 

8 

Брой подпомогнати  обекти за 
образователна и социална 
инфраструктура  

4 

Брой жители, които се ползват от 
подобрени услуги/инфраструктура  

15 000 

Брой населени места в който има 
новоизградена или подобрена 
инфраструктура 

12 

ПРСР,М07 Основни услуги и 
обновяване на селата в селските 
райони (член 20 от  Регламент 
(ЕС) № 1305/2013) 
Мярка 7.5. Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

Общо публични разходи в лева 117 350 

Брой проекти, получили подкрепа по 
мярката 

2 

Брой проекти, осигуряващи 
безопасна и/или достъпна среда 

2 

Брой жители, които се ползват от 
подобрена инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура  

12 000 

Мярка, извън  ПРСР и  
Регламент (ЕС) № 1305/2013), 
отговаряща на целите им. 
Мярка 19.05. Проучване, 
съхраняване и оползотворяване  
на природните ресурси и  
културното наследство на 
територията на общините 
Главиница и Ситово 
 
ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ МИГ 

Общо публични разходи в лева 146 450 

Брой проекти, получили подкрепа по 
мярката 

8 

Брой проведени фестивали, 
изложения и др. местни събития за 
промотиране на селското природно и 
културно наследство 

5 

Брой участници в събития и 
дейности, насърчаващи 
междукултурните взаимодействия 
между различните етноси 

630 



12 

 

 
ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ - ЕСФ 

ОПНОИР                  МЯРКА 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА“ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
 Индикатор Целева 

стойност 
Индикатор Целева 

стойност 
1 Брой деца, ученици и младежи 

от маргинализирани общности 
(вкл.роми), участващи в мерки 
за образователна интеграция и 
реинтеграция. 

100 Брой деца, ученици и 
младежи от 
маргинализирани общности 
(вкл.роми), интегрирани в 
образователната система 

80 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
 Индикатор Целева 

стойност 
  

2 Брой други участници, 
включени  в дейности за 
подкрепа на образователната 
интеграция и реинтеграция  

350   

 брой родители, настойници 100   
 брой съученици 250   

 

 
ОПРЧР МЯРКА 1.7.„ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ И  
НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
 Индикатор Целева 

стойност 
Индикатор Целева 

стойност 
1 Брой предприятия, получили 

подкрепа 
25 Брой предприятия въвели 

нови системи, практики и 
инструменти за развитие на 
човешките ресурси и 
организация на труда  

20 

 Брой заети лица, включително 
самостоятелно заети, в участие 

70 Брой участници от 
подкрепените предприятия, 
чието положение на пазара 
на труда в рамките на 6 

55 

Брой проучвания и програми, 
свързани с опазване на природното и 
културно наследство 

6 

Брой проекти, чрез които са 
придобити материални активи, за по-
добра ресурсна обезпеченост на 
читалища,  НПО 

4 

Брой жители, които се ползват от 
резултатите по проектите 

10 000 
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месеца след напускане на 
операцията е по-добро 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
 Индикатор Целева 

стойност 
  

2 Брой участници, включени в 
проектни дейности по мярката 
Обучения, практикуми, 
семинари и др. – източник 
списъци, отчети по проекти 

130   

 

ОПРЧР МЯРКА 2.1. „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ“ 
 ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
 Индикатор Мярка Целева 

стойност 
Индикатор Мярка Целева 

стойност 
1 Участници, 

получили достъп 
до социални и 
здравни  услуги 

брой 100 Участници, които 6 м. 
след приключване на 
проекта имат достъп до 
социални и здравни 
услуги 

брой 85 

2 Участници, 
получили достъп 
до услуги, 
свързани с  
трудова 
интеграция 

брой 70 Участници, които при 
приключване на проекта 
са започнали да търсят 
работа/са ангажирани с 
образование/обучение/са 
получили квалификация 
и имат работа 

брой 55 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ    
 Индикатор Мярка Целева 

стойност 
   

3 Участници, 
включени в 
дейности в 
инициативи за 
социално-
икономическа 
интеграция и 
преодоляване на 
негативните 
стереотипи 

брой 500    

 

 

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

                    Неприложимо 
 
 

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

    Входяща кореспонденция: 
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 Вх. № / Дата  Информация 
1 0003/23.01.2018 МЗХГ гр. 

София 
Представяне на документи съгл. чл.35,ал.2 от 
Постановление 161 на МС от 2016г. 

2 0005/23.04.2018 МЗХГ гр. 
София 

Подписване Споразумение за изпълнение на 
стратегия за ВОМР със Сдружение „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  

3 0006/25.04.2018 МЗХГ гр. 
София 

Одобряване на стратегия за ВОМР 

4 0007/27.04.2018 МЗХГ гр. 
София 

Споразумение за изпълнение на стратегия за 
ВОМР 

5 0009/21.05.2018 МЗХГ гр. 
София 

Допълнителна информация за одобрение на 
планирани дейности по подмярка 19.4 

6 0015/28.05.2018 МЗХГ гр. 
София 

Заповед за одобрение на обшия размер на 
финансовата помощ по подмярка19.4 „Текущи 
разходи за популяризиране на СВОМР“  

7 0019/26.06.2018 Изпълнителна 
агенция 
ОПНОИР 

Индикативен график за прием по мерки на 
МИГ „ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“ през 2018г. 

8 0039/16.08.2018 МЗХГ гр. 
София 

Заявление за промяна на споразумение за 
изпълнение на СВОМР на МИГ Главиница-
Ситово 

9 0040/16.08.2018 МЗХГ гр. 
София 

Заповед за частично одобрение на 
предложените дейности и разходи за 
подмярка 19.4 на МИГ Главиница–Ситово 

10 0046/18.09.2018 Министерство 
на финансите 

Съгласуване на проект на Условия за 
кандидатстване и Условия за изпълнение по 
мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на СНЦ 
МИГ „ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“ 

11 0049/27.09.2018 Министерство 
на труда и 
социалната 
политика 

Съгласуване на проект на индикативен график  
за прием на мерките за 2019 г. по СВОМР 
МИГ Главиница-Ситово 

12 0050/05.10.2018 ДФЗ Писмо за отстраняване на нередовности по 
заявка за авансово плащане 

13 0051/10.10.2018 Министерство 
на труда и 
социалната 
политика 

Съгласуване на проект на индикативен график  
за прием на мерките за 2019г. по СВОМР МИГ 
Главиница-Ситово 

14 0053/18.10.2018 МОН 
ОПНОИР 

Съгласуване на проект на индикативен график  
за прием на мерките за 2019г. по СВОМР МИГ 
Главиница-Ситово 

15 0054/31.10.2018 МОН 
ОПНОИР 

Съгласуване на проект на индикативен график  
за прием на мерките за 2019г. по СВОМР МИГ 
Главиница-Ситово 

16 0055/06.11.2018 МОН 
ОПНОИР 

Утвърдени указания от МОН ОПНОИР 

17 0058/16.11.2018 ДФЗ Решение за авансово плащане 2018г 
18 0059/04.12.2018 Министерство Съгласуване на минимални държавни помощи 
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   Изходяща кореспонденция: 
 
1 0020/01.02.2018 МЗХГ гр. София, 

УО на ПРСР 
Представяне на документи съгласно чл.35ал.2 от 
Постановление 161 на МС от 2016г. 

2 0021/03.05.2018 МЗХГ гр. София, 
УО на ПРСР 

Заявление за одобрение на финансова помощ по 
подмярка 19.4 

3 0022/23.05.2018 МЗХГ гр. София, 
УО на ПРСР 

Допълнителна информация по заявление за 
одобрение за планирани дейности и разходи за 
2018г. по подмярка 19.4 

4 0023/23.05.2018 МЗХГ гр. София, 
УО на ПРСР, 
ДФЗ, УО 
ОПНОИР, УО 
ОПРЧР, ОИЦ 
Силистра 

Предоставяне на график за провеждане на 
Конференция 

5 0024/15.06.2018 Дирекция РСР, 
УО ОПНОИР, УО 
ОПРЧР 

Предоставяне на индикативен график за прием по 
мерки на СНЦ „МИГ Главиница–Ситово 
Крайдунавска Добруджа“  

6 0025/15.06.2018 МЗХГ гр. София, 
УО на ПРСР, 
ДФЗ, УО 
ОПНОИР, УО 
ОПРЧР, ОИЦ 
Силистра 

Предоставяне на график за провеждане на 
информационни събития 

7 0026/15.06.2018 МЗХГ гр. София, 
УО на ПРСР 

Заявление за промяна на Споразумение за 
изпълнение на стратегия за ВОМР 

8 0041/15.08.2018 Управителен 
съвет на 
„ Национална 
асоциация на 
местни 
инициативни 
групи“  

Заявление за встъпване в членство 

9 0042/15.08.2018 Управителен 
съвет на 
Асоциация 
„ Българска Лидер 
мрежа“  

Заявление за встъпване в членство 

10 0043/27.08.2018 До ЦКЗ на МС Определяне на служители, които да имат право на 
достъп до ИСУН, във връзка със създаването на 
процедура за прием на проектни предложения и 
тяхната оценка 

11 0044/27.08.2018 ДФЗ РА на ЦУ Предоставяне на списък на планирани, в процес на 

на финансите мярка 19,05 
19 0061/11.12.2018 МЗХГ Предоставяне на допълнителна информация 

по заявление №19-19-2-02-8 от 27.09.2018 за 
планирани р-ди по подмярка 19.4 
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провеждане и проведени обществени поръчки 
12 0045/27.08.2018 МЗХГ гр. София, 

УО на ПРСР 
Заявление за промяна на споразумение №РД50-
34/20.04.2018 

13 0048/07.09.2018 Министерство на 
финансите 

Съгласуване на проект на Условия за 
кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 
7.2 

14 0049/18.09.2018 Дирекция РСР, 
УО ПРЧР, УО 
ОПНОИР 

Предоставяне на индикативен график за прием по 
мерки на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“  

15 0050/26.09.2018 МЗХГ гр. София, 
УО на ПРСР 

Заявление за одобрение на планирани дейности и 
разходи по подмярка 19.4-Приложение 3 към чл. 12, 
ал.1 за 2019 г. 

16 0051/04.10.2018 До УО на ОП РЧР Предоставяне на индикативен график за прием по 
мерки на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”  

17 0052/08.10.2018 До ДФЗ РА 
Дирекция 
„ Оторозация на 
плащанията по 
ПМРСР“  

Отстраняване на нередовности по заявка за 
авансово плащане по подмярка 19.4 

18 0053/22.10.2018 ДО УО на ОП 
НОИР 

Предоставяне на актуализиран индикативен 
график за прием по мерки на СНЦ „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  

19 0054/15.11.2018 УО на ПРСР, ДФЗ Настъпила промяна на обслужващата банка 
20 0055/23.11.2018 Министерство на 

финансите-
Владислав 
Горанов 

Съгласуване на проект на Условия за 
кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 
19,05 

21 0056/06.12.2018 МЗХ-ПРСР Процедура за прием по мярка  7.2 
22 0057/10.12.2018 УО на ОПРЧР Актуализиран ИГРП за 2019г. 
23 0058/14.12.2018 МЗХГ гр. София, 

УО на ПРСР 
Корекция Бюджет 2019 г. на подмярка 19.4 

24 0059/20.12.2018 МЗХГ гр. София, 
УО на ПРСР 

Процедура за прием по мярка  4.1;4.1.2 

 

 

13. Опис на приложения 

 

 
Дата: 13.02.2019 г. 

 

Представляващ МИГ: /п/ 

 Сезгин Алиибрям – председател на УС 

Име, фамилия, подпис 
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Приложения: 

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

Индикатор 

Цел за 
периода 2014 
– 2020 според 
СВОМР 

Планирани съгласно заявления 
за подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 
заявления за 

подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 
на годишния доклад (за 
изплатени проекти) 

Постигнато за периода 
от подписване на 

СВОМР (за изплатени 
проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 
подпомагане на проектите, финансирани от: 

         

ЕЗФРСР           
ОПОС          
ОПРЧР          
ОПИК          
ОПНОИР          
ПМДР          
(излишните редове да се изтрият) 
 
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 
включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 
данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 
отчетено; 
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 
работното място се отчита като 0,5 бр. 

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

Индикатор 
Брой съгласно 
СВОМР 

Планиран брой съгласно 
заявления за 

подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 
съгласно заявления за 
подпомагане, одобрени 
от МИГ за периода от 
подписване на СВОМР 

Брой съгласно 
изплатени проекти за 
периода на доклада 

Брой съгласно 
изплатени проекти 
за периода от 
подписване на 
СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 
услуги/инфраструктура; 
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Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 
различни от тези, свързани с ИТ. 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 
 

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

Брой регистрирани 
заявления от 
кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от 
МИГ за 

одобрение от 
УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 
УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрени
е 

колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена субсидия  

Процент 
на 

изплащан
е  

колона 15 
разделена 
на колона 

2 за отч. 
период 

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

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

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

               

………                
Мерки, които 
не са част от 
ПРСР 2014 - 
2020 г. , но са 
включени в 
Регламент 
(EC) № 
1305/2013 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

               

………                
Мерки, извън 
обхвата на 
мерките от 
Регламент 
(EC) № 
1305/2013, но 
съответстващи 
на целите на 
регламента 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

               

………                

Мерки, 
финансирани 
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от ОПОС 
(ЕФРР) 

………                

Мерки, 
финансирани 
от ОПНОИР 
(ЕСФ) 

               

………                

Мерки, 
финансирани 
от ОПРЧР 
(ЕСФ) 

               

………                

Мерки, 
финансирани 
от ОПИК 
(ЕФРР) 

               

………                

Мерки, 
финансирани 
от ПМДР 
(ЕФМДР) 

               

………                

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 
размер на 
разходите по 
заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 
субсидия по 
заявления, 
подадени в 
МИГ 

Интензитет 
на заявената 
помощ, % 

Одобрен общ 
размер на 
разходите по 
проект от 
МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
към 

УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 
към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 
2020 г. (ЕЗФРСР) 

          

………           
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 
- 2020 г. , но са включени в Регламент 
(EC) № 1305/2013 (финансирани от 
ЕЗФРСР) 

          

………           
Мерки, извън обхвата на мерките от 
Регламент (EC) № 1305/2013, но 
съответстващи на целите на регламента 
(финансирани от ЕЗФРСР) 

          

………           

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)           

………           

Мерки, финансирани от ОПНОИР 
(ЕСФ) 

          

………           

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)           

………           

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)           

………           

Мерки, финансирани от ПМДР 
(ЕФМДР)           

………           

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

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 
за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 
в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 
в МИГ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
към 

УО/ДФЗ 

Заявена 
субсиди
я към 
УО/ 
ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите
, одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 
минус 

колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 2 

Изплатена 
субсидия 

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

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

             

………              
Мерки, които 
не са част от 
ПРСР 2014 - 
2020 г. , но са 
включени в 
Регламент (EC) 
№ 1305/2013 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

             

………              
Мерки, извън 
обхвата на 
мерките от 
Регламент (EC) 
№ 1305/2013, 
но 
съответстващи 
на целите на 
регламента 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

             

………              

Мерки, 
финансирани от 
ОПОС (ЕФРР) 

             

………              
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Мерки, 
финансирани от 
ОПНОИР 
(ЕСФ) 

             

………              

Мерки, 
финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 

             

………              

Мерки, 
финансирани от 
ОПИК (ЕФРР) 

             

………              

Мерки, 
финансирани от 
ПМДР 
(ЕФМДР) 

             

………              

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

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 
периода 
2014 – 
2020  

(брой) 

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 …                
Приоритет …                
Приоритет …                
Приоритет …                
………                
Общо:                

 
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 …           
Приоритет …           
Приоритет …           
Приоритет …           
………           
Общо:           

 
 
  



25 

 

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/ДФЗ 

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…              
Приоритет…              
Приоритет…              
Приоритет…              
……              
Общо:              

 
Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 
 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Приоритети на съюза за развитие 
на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 
степен допринасят проектите 

Брой одобрени 
заявления от 

МИГ 

Брой 
одобрени 

заявления от 
ДФЗ 

Брой 
изплатени 
заявления от 
ДФЗ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 
одобрени от 
МИГ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от ДФЗ 
в лв. 

Изплатена 
субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Стимулиране на трансфера на знания 
и иновациите в областта на селското 
и горското стопанство и селските 
райони с акцент върху следните 
области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 
развитието на базата от знания в селските райони; 

      

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; 

      

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

      

Повишаване на жизнеспособността 
на земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност във 
всички региони и насърчаване на 
новаторските технологии в селското 

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; 
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стопанство и устойчивото 
управление на горите, с акцент върху 
следните области: 2B 

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

      

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; 

      

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата; 

      

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; 

      

4B 
Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им; 

      

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;  

      

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

      

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; 

      

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

      

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

      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

      

6C 
Подобряване на достъпа до информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), използването 
и качеството им в селските райони; 

      

 FA Друга област        

 
Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  
Площ/ 
Размер за 
проекти, 
одобрени 
от ДФЗ за 
периода на 
доклада 

Брой/  
Площ/ 
Размер за 
проекти, 
изплатени 
от ДФЗ за 
периода на 
доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

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

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

1B 

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

Проекти за сътрудничество по 
мярката за сътрудничество 
(член 35 от Регламент (ЕС) № 
1305/2013 

 
 

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

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

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

Брой на участниците в 
обучения 

   

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

P2 

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

2A 

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

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

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 
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P3 

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

3A 

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

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

P3 

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

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

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

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

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За земеделие и 
развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

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

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

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

4B 

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

Обща подпомогната площ (ха)    

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

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

Обща подпомогната площ (ха)  

  

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

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им  (За земеделие и 
развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

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

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

Обща подпомогната площ (ха)  
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P5 

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

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

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

  

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 
инвестиционни 
мерки, включени в 
стратегията за ВОМР 
 

P5 

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

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

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

  

P5 

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

5C 

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

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

  

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

P5 

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

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

Обща площ (ха)   

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

P5 

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

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

Брой на подпомаганите 
животински единици (ЖЕ) 

  

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

P5 

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

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

Обща площ (ха)   
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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                
МИГ                
Публичен орган/ 
община 

               

НПО                
други                
ЧАСТНИ                
Малко или средно 
предприятие 

               

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата 
форма) 

               

Физическо лице                
ЕТ                
Лице, регистрирано 
по ТЗ 

               

Друго (ако е 
приложимо) 

               

Общо от ЕЗФРСР:                
                
от ОПОС                
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

               

Общо от ОПОС                
                
от ОПНОИР                
Добавят се редове за 
съответните типове 
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кандидати/получатели 
Общо от ОПНОИР                 
                
от ОПРЧР                
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

               

Общо от ОПРЧР                 
                
от ОПИК                
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

               

Общо от ОПИК                
                
от ПМДР                
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

               

Общо от ПМДР                 
ОБЩО:                

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

ТИПОВЕ 
КАНДИДАТИ/ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 
за целия 
период 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления 
подадени 
в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 
в МИГ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
към 

УО/ДФЗ 

Заявена 
субсиди
я към 
УО/ДФ
З 

Одобрен 
общ 
размер 
на 

разходит
е по 
проект 
от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 
минус 

колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
от ЕЗФРСР              
ПУБЛИЧНИ              
МИГ              
Публичен орган/ 
община 

             

НПО              
други              
ЧАСТНИ              
Малко или средно 
предприятие 

             

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата 
форма) 

             

Физическо лице              
ЕТ              
Лице, регистрирано 
по ТЗ 

             

Друго (ако е 
приложимо) 

             

Общо от ЕЗФРСР:              
              
от ОПОС              
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

             

Общо от ОПОС              
              
от ОПНОИР              
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

             

Общо от ОПНОИР               
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от ОПРЧР              
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

             

Общо от ОПРЧР               
              
от ОПИК              
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

             

Общо от ОПИК              
              
от ПМДР              
Добавят се редове за 
съответните типове 
кандидати/получатели 

             

Общо от ПМДР               
ОБЩО:              

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

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Име на 
кандидата/ 
получателя 

Име на 
проекта 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления 
подадени 
в МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени 
в МИГ 

% на 
заявената 
помощ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Отхвърлено/ 
оттеглено/ 
анулирано 
заявление 

Мотив за 
отхвърлян

е 

Заявен 
общ 
размер 
на 

разходит
е по 
проект 
към 

УО/ДФЗ 

Заявена 
субсиди
я към 
УО/ 
ДФЗ 

Одобрен 
общ 
размер 
на 
разх. 
по 

проект 
от УО/ 
ДФЗ 

Одобрена 
субсидия 

от 
УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

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

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

              

………               
Мерки, които 
не са част от 
ПРСР 2014 - 
2020 г. , но са 
включени в 
Регламент 
(EC) № 
1305/2013 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

              

………               
Мерки, извън 
обхвата на 
мерките от 
Регламент 
(EC) № 
1305/2013, но 
съответстващи 
на целите на 
регламента 
(финансирани 
от ЕЗФРСР) 

              

………               

Мерки, 
финансирани 
от ОПОС 
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(ЕФРР) 

………               

Мерки, 
финансирани 
от ОПНОИР 
(ЕСФ) 

              

………               

Мерки, 
финансирани 
от ОПРЧР 
(ЕСФ) 

              

………               

Мерки, 
финансирани 
от ОПИК 
(ЕФРР) 

              

………               

Мерки, 
финансирани 
от ПМДР 
(ЕФМДР) 

              

………               

Общо:               
(излишните редове да се изтрият) 
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 
анулиране. 

 


